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Samenvatting.

De 'Double Barrier Resonant Tunneling' (DBRT) structuur is
een voorbeeld van nieuwe, veel bestudeerde halfgeleider nanostructuren. Een beschrijving voor het stationaire electrontransport in dit device ten gevolge van uitwendig opgelegde
tijdonafhankelijke spanningen is gegeven door Joosten et al.
In dit afstudeerwerk is het effect van tijdafhankelijke
spanningen op dit transport in de DBRT-structuur onderzocht.
Uitgangspunt hierbij was een verbeterde en uitgebreide versie
van het stationaire model. Het tijdafhankelijke tunnelen is
hierin ingepast volgens een werkwijze, gesuggereerd door Coon
en Liu [C0085B].
Het model is gebruikt om op zelfconsistente wij ze stroomspanningskarakteristieken te berekenen. Het bleek zeer goed
mogelijk om met behulp van het model de admi ttantie, die de
tijdafhankelijke respons van de stroom op een verandering in
de spanning beschrijft, te bepalen. Dit is gebruikt voor een
onderzoek naar de frequentie- en spanningsafhankelijkheid van
de admittantie van een DBRT-structuur. Een vergelijking met
experimenteel werk van Brown e.a. [BR088] laat op enkele
punten goede overeenstemming zien. Ook is er overeenstemming
met werk van Mains en Haddad [MAI88] die op numerieke wij ze
oplossingen voor de tijdafhankelijke Schrödingervergelijking
hebben bepaald.
Naast de onderzochte toepassing van het model om stroomdichtheden en a dm i ttanties te bepalen, is het model mogelijk
ook bruikbaar om onderzoek te doen naar interacties van
electrenen in de structuur met fononen.
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Hoofdstuk 1

Inleiding.

Het is tegenwoordig mogelijk om halfgeleiderstructuren,
bestaande uit dunne, goed gedefinieerde lagen van verschillende soorten halfgeleidermaterialen te fabriceren. De diktes
van deze lagen kunnen hierbij tot één · of slechts enkele
atoomlagen beperkt blijven. Wanneer over zo'n halfgeleiderheterostructuur een bias-spanning geschakeld wordt, zal door
de zeer kleine afmetingen (nanometer-schaal) van deze structuren het stromingsgedrag van de electrenen in de structuur
hoofdzakelijk bepaald worden door quantum-interferentieverschijnselen. Deze halfgeleider-heterostructuren openen daarom
mogelijk de weg naar een aantal nieuwe technologische
toepassingen.
Een voorbeeld van zo'n halfgeleider-heterostructuur is de
Double Barrier Resonant Tunneling-diode (DBRT-diode). Deze
diode bestaat uit ·een serie van lagen van verschillende halfgeleidermaterialen (meestal GaAs en AlGaAs) waarvan sommige
wel, en sommige niet gedoteerd zijn. Het ·gedrag van de DBRTdiode wordt voornamelijk bepaald door de vijf centrale lagen,
en de theoretische beschouwingen in de ·volgende hoofdstukken
zullen zich dan ook tot deze vijf lagen beperken. De overige
lagen vóór en achter deze structuur van vijf lagen worden
beschouwd als ideale reservoirs, de eerste als een reservoir
waaruit continu een aanbod van electronen, die via een FermiDirac-statistiek thermisch verdeeld zijn over alle mogelijke
electron-energieën,
plaatsvindt,
en
de
tweede
als
een
reservoir waar alle electrenen die door de structuur gestroomd
zijn in verdwijnen.

z

I I

geleidingsband

valentieband

Figuur 1.1: Lagenstructuur (boven) en bandenstructuur
(onder) van de vijf centrale lagen van een DBRTdiode
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Een halfgeleider wordt gekarakteriseerd door een verboden
zone tussen de geleidingsband en de valentieband, de zogenaamde band-gap. Ten gevolge van deze band-gap zal een (zuivere)
halfgeleider beneden een bepaalde temperatuur zich als een
isolator gedragen, en boven die temperatuur als een geleidend
materiaal. Voor de vijf centrale lagen van een DBRT-diode
worden zodanige halfgeleidermaterialen gekozen, dat voor de
geleidingsband en de valentieband de bandenstructuur uit
figuur 1.1 ontstaat. Deze centrale structuur van een DBRTdiode bestaat meestal uit drie lagen GaAs, die onderling
gescheiden worden door twee AlGaAs-lagen. De berekeningen in
dit verslag zullen daarom voor een zulksoortige structuur
uitgevoerd worden.
.
Bij lage temperaturen (T~77K) is de valentieband van een
zuivere halfgeleider volledig gevuld, en zal niet bijdragen in
de geleiding. In de geleidingsband van de DBRT-structuur, die
bestaat uit een potentiaalput ingeklemd tussen twee potentiaalbarrières, bevinden zich electrenen die afkomstig zijn
van doteringen in de reservoirs die aan de structuur grenzen.
Wanneer nu een bias-spanning Va over de structuur geschakeld
wordt, zullen deze electrenen in een richting loodrecht op de
barrière-lagen gaan stromen. Omdat de fermi-energie Et voor
deze electrenen veel lager is dan de hoogtes van beide potentiaalbarrières, moeten de electrenen hierbij door de beide
barrières tunnelen. Het zal blijken dat voor electrenen met
een bepaalde energie (de resonante energie Eres) de kans op
transmissie door de DBRT-structuur veel groter is dan voor
electrenen met andere energiewaarden.
De waarde van de resonante energie hangt af van de waarde
van de potentiaal ter plekke van de put. Voor een symmetrische
DBRT-structuur kan bij (grove) benadering gesteld worden dat
de potentiaal ter plekke van de put de helft is van de totale
potentiaalverandering qeVa over de structuur. De waarde van de
resonante energie Eres is een functie van de bias-spanning Va en
wordt dan gegeven door
(1)
Bij lage temperaturen heeft veruit het grootste deel van de
inkomende electrenen een energie die kleiner is dan de fermienergie Et. Hierdoor zal de stroom I door de structuur alleen
dan veel groter zijn dan nul wanneer Eres (Va) tussen nul en Et
1 igt, m.a.w. wanneer het resonante kanaal bereikbaar is voor
inkomende electrenen uit de fermi-zee. De voorwaarde
(2)

wordt in termen van Va
2

-

e

[Eres(O) -Ef]

2
< VB < -Eres(O)

(3)

e

Er is dus een beperkt spanningsinterval waarbij grote waarden
voor de stroom gevonden worden. Dit wordt geïllustreerd door
de theoretische stroom-spanningskarakteristiek uit figuur 1.2.
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Figuur 1.2: Typische vorm van een theoretisch bepaalde
stroom-spanningskarakteristiek van een DBRTdiode.
In figuur 1.2 is voor de bias-spannings Va een interval aan
te wij zen waar bij elke Va-waarde een drietal waarden van de
stroom mogelijk zijn. Wanneer over de structuur een biasspanning Va geschakeld wordt, worden in de structuur ladingsdichtheden vóór, tussen en achter de barrières opgebouwd. Deze
ladingsdichtheden bepalen het verloop van de electrastatische
potentiaal binnen de structuur. De ladingsdichtheid in de put
is groot wanneer de transmissie van electronen door de structuur groot is, en laag wanneer deze transmissie laag is. Bij
bepaalde waarden van de bias-spanning Va blijken hierdoor een
drietal verdelingen van de ladingsdichtheden mogelijk te zijn,
elk met een eigen waarde van de stroom I door de structuur.
Experimenteel wordt zulk een driewaardigheid van I(Va) niet
gevonden, maar er wordt wel een intrinsieke bistabiliteit in
de vorm van een hysterese in de I(Va)-curve geobserveerd
(figuur 1. 3) • Het verloop van de theoretische curve is in
overeenstemming met het experimentele verloop te brengen door
de middelste van de drie I(V8 )-takken als instabiel te beschouwen, en de curve daarna te completeren met de gestippelde
lijnen uit figuur 1.2 (NOT90].
Om de stabiliteit van de I(V8 )-curve te kunnen onderzoeken is
het nodig dat er beschikt kan worden over een model dat ook de
dynamica van een DBRT-structuur beschrijft. Zo'n model waarin
tijdafhankelijke variaties in de potentialen opgenomen zijn is
verder van
belang
om
theoretisch
onderzoek
te
kunnen
verrichten naar mogelijke electratechnische toepassingen van
DBRT-devices, bijvoorbeeld als oscillator, versterker-of
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Figuur 1.3: Experimenteel bepaald verloop van de stroom als
functie van de bias-spanning. De metingen zijn
gedaan aan een DBRT-structuur waarvan de beide
barrières van verschillende dikte zijn. Wanneer
de bias-spanning zodanig geschakeld wordt dat
de inkomende electrenen eerst door de dunste
barrière tunnelen, wordt een intrinsieke bistabiliteit geobserveerd (ALV88].
detector.
Daartoe
is het
coherente
tunnel ing-model
van
Noteborn, Joosten en Lenstra [NOT90] uitgebreid voor situaties
waar, naast de bias-spanning V8 , ook een harmonisch in de tijd
varierende spanning over de DBRT-diode geschakeld is.
In hoofdstuk 2 van dit verslag worden ter introductie in de
theorie en de rekenmethoden allereerst tijdonafhankelijke
berekeningen gepresenteerd. In hoofdstuk 3 en 4 worden deze
berekeningen uitgebreid voor een structuur in een tijdafhankelijke potentiaal. In deze hoofdstukken wordt verondersteld dat
de potentiaal lineair met de afstand verloopt, en het verloop
van de potentiaal wordt dus nog niet bepaald uit de verschillende ladingsdichtheden. Hierdoor zal bij deze berekeningen
nog niet de driewaardigheid van I(V8 ) uit figuur 1.2 gevonden
worden.
In hoofdstuk 5 wordt wel een ladingsdichtheid-afhankelijke
potentiaal in het model opgenomen. Op iteratieve wijze worden
dan zelfconsistente oplossingen bepaald. Hoofdstuk 6 sluit het
geheel af met een kritische beschouwing van de gevonden resultaten, en een vergelijking met andere theoretische beschouwingen en experimentele gegevens.
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Hoofdstuk 2:

§2.1

Een tijdonafhankelijke potentiaal.

Inleiding.

Om het ladingstransport in een DBRT-device theoretisch te
kunnen bestuderen i.s het van belang dat de golffuncties van
electrenen in het device overal bekend zijn. Berekeningen aan
deze golffuncties kunnen vereenvoudigd worden door de golffuncties in een vectornotatie te schrijven. Het verband tussen
golffuncties links en rechts van bijvoorbeeld een (serie van)
potentiaalstap(pen) kan dan weergegeven worden in een matrix.
Deze rekenmethode wordt de transfer-matrix-methode genoemd.
Het gebruik van deze rekenmethode wordt in dit hoofdstuk
uitgelegd aan de hand van berekeningen aan een DBRT-device
waarover een potentiaal geschakeld is die stationair is in de
tijd. Uit deze berekeningen zal dan een voorwaarde worden
afgeleid waarmee de ligging van resonante niveau's in de put
kan worden bepaald. Verder zal de transmissiecoëfficiënt voor
electrenen die door de structuur stromen worden bepaald voor
verschillende waarden van de electron-energie. Door dit te
herhalen voor een aantal waarden van de bias-spanning Va kan
dan een stroom-spannings-karakteristiek worden afgeleid.
In hoofdstuk 3 worden de berekeningen uitgebreid voor een
situatie waarin naast de tijdonafhankelijke bias-spanning Va
ook een wisselspanning U 8ccos(~t) over de DBRT-diode geschakeld
is.

§2.2

Transfer Matrix Formalisme.

De golffunctie *(r,t) waarmee het gedrag van een electron in
tijd en ruimte beschreven wordt is een oplossing van de tijdafhankelijke Schrödingervergelijking. Zoals al vermeld worden
in eerste instantie alleen tijdonafhankelijke potentialen
beschouwd. Oe oriëntatie van de assen in de DBRT-diode zijn
hierbij zodanig gekozen dat deze potentialen alleen maar
varierenlangs de z-as (de stroomrichting). Hierdoor is het in
essentie voldoende om de volgende ééndimensionale tijdonafhankelijke Schrödingervergelij king voor een electron met effectieve massa meff (z) en energie E op te lossen,
1{0 tlr (z)

= Et (z)

2

-

-;

[

d~ m!u d~

]t

+ [ V(z) -E]

t=

0 .

( 1)

De oplossing in een gebied met constante potentiaal V(z)=Vj en
constante effectieve massa meff ( z) =mjeff, waarin j een index voor
het gebied is, wordt dan gegeven door
(2)
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waarin kj als volgt is gedefinieerd,
kj

= ~J2mju ( E- vj)

(3)

.

De golffunctie 'j kan in een vectorvorm weergegeven worden,
(4)

Wanneer er een stap in de potentiaal optreedt bij z=O, kan het
verband tussen de coëfficiënten links en rechts van z=O in dit
formalisme beschreven worden met behulp van een transfermatrix M,

M12)(~r)r
(~1) = M(~r)r = (Mu
M2l M22

.

(5)

l

Hierin zijn AL en BL de coëfficiënten voór de golffunctie 'L
links van z=O, en Ar en Br de coëfficiënten voor fr rechts van
z=O. Er is ook een matrix te definiëren die het verband weergeeft tussen de golven die de structuur uitgaan (coëfficiënten
BL en Ar) en de golven die de structuur inkomen (AL en Br), de
zogenaamde scattering-matrix s, waarvoor geldt
(6)

Tussen de matrix-elementen van M en s
verbanden af te leiden,
M=

(

521
-1
-1
511521

-521522
-1

l.

-1
512- 5u 521 522

'

5=

(M,1Mïf
-1

Mu

zijn dan de volgende

M,2-M,1MÏ{M,2J·
-1
-MuM12

(7)

De reflectie- en transmissiecoëfficiënten voor golven die de
stap van links of van rechts naderen zijn eenvoudig te definiëren via de scattering-matrix s. Wanneer er alleen een golf
inkomt van links (AL=l en Br=O), dan is BL=P de amplitude voor
de gereflecteerde golf en Ar=r de amplitude voor de getransmitteerde golf. Uit de definitie van de matrix S volgt dan direct
dat geldt dat s 11 =p en s 21 =r. De reflectiecoëfficiënt R en de
transmissiecoëfficiënt T voor een golf, inkomend van links,
worden nu gegeven door
(8)

Op identieke wij ze worden bij een golf, inkomend van rechts
(AL=O en Br=l), een amplitude Ar=S 22=p 1 voor de gereflecteerde
golf en een amplitude BL=s 12=r 1 voor de getransmitteerde golf
gevonden. De reflectie- en transmissiecoëfficiënten R1 en T 1
volgen analoog aan (8) uit p' en r 1 • De matrices S en M zijn
dan te schrijven als
9

s--

t')

p
( t p'

MI

-

(t-

1

pt-1

(9)

Wanneer er sprake is van een aantal opeenvolgende potentiaalstappen, kan de transfer-matrix die het verband legt tussen de
golffunctie links van deze potentiaalstappen en de golffunctie
rechts daarvan bepaald worden door het product te berekenen
van de afzonderlijke matrices die elk één stap beschrijven.
Voor de scattering-matrix is dit niet mogelijk.
De elementen van de matrices M en 5 voor een stap ter plekke
van z=O kunnen worden afgeleid uit de aansluitvoorwaarden voor
de golffuncties in z=O. In het Ben Daniel-Duke model voor
hetero-structuur energieniveaus [BAS88] worden deze aansluitvoorwaarden gegeven door
(10)

waarin fl en fr de golffuncties links respectievelijk rechts
van z=O zijn. Uit deze aansluitvoorwaarden volgt dan de
volgende vorm voor de matrix M,

+ex l-ex)

M- 1 (1
-2 1-cx l+cx

mfu (E- Vr)
m:u (E- V1 )

.
I

(11)

Ook kan het verband tussen de coëfficiënten A en B in een punt
z 0 en een punt z 0+ L weergegeven worden met behulp van een
translatiematrix. Als de potentiaal Vj in het gebied [z 0 , z 0+L]
constant is, is de translatiematrix Aj(L) .een diagonaalmatrix,

Aj (L)

=(

e -ikJL

0

0

eik1L

)
•

(12)

Met behulp van deze twee matrix-definities kunnen nu de
matrices bepaald worden die het verband tussen de golffuncties
links en rechts van één potentiaalbarrière respectievelijk een
dubbele potentiaalbarrière (twee barrières gescheiden door een
potentiaalput) beschrijven. Allereerst zal de matrix ~' behorende bij een enkele potentiaalbarrière, berekend worden.
Een potentiaalbarrière bestaat uit een potentiaalstap omhoog
van v1 naar v2 , dan een gebied met constante potentiaal v2 (de
barrièredikte Lz), en als laatste een potentiaalstap omlaag van
V2 naar v3 (figuur 2.1). Voor de twee potentiaalstappen is de
matrix uit (11) niet direct toepasbaar, omdat deze afgeleid is
voor een potentiaalstap in z=O, terwijl de stappen in de
potentiaal nu optreden bij z=L1 en z=L1+Lz. Door nu eerst een
transformatie z'~z-L 1 toe te passen, kan de stapmatrix voor de
stap bij z=L1 toch bepaald worden met behulp van formule (11),
omdat dan geldt dat z'=O ter plekke van de stap. Daarna moet,
om terug te keren naar de oorspronkelijke situatie,._ dan nog
een transformatie z~z'+L1 toegepast worden. Uit de definitie
10

( 4) van de vector die de golffunctie representeert, en het
verband (6) tussen de vectoren links en rechts van een stap,
is af te leiden dat de transformatie z'~z-L 1 gegeven wordt door
A1 (L1), en de transformatie z~z'+L 1 door A2 (-L1). Hierin zijn A1
en A2 translatie-matrices, gedefinieerd volgens (12). Het
voorgaande is natuurlijk ook toepasbaar voor de potentiaalstap
ter plekke z=L1+Lz.

E --------

Figuur 2.1: Een potentiaalbarrière.
Als nu de (bij z'=O bepaalde) matrix die de stap
V2 beschrijft Ms wordt genoemd, en degene die de
naar V3 beschrijft Ms', dan wordt de matrix Mb die
tussen de golffunctie links van de structuur en de
rechts van de structuur geeft, gegeven door
Mb

= A1 (L1 ) M8 Aa (-L1 ) Aa (L1 +~) M~A3 ( -L1 -~)

•

van v 1 naar
stap van v2
het verband
golffunctie
(

13)

Verder is uit (12) eenvoudig in te zien dat moet gelden dat
Aj (La) Aj (Lt,) =Aj (La+Lt,) •
Met
a=m,effkzlm2effk,,
a' =mzeffk3/m3effk2'
a,=k,L,, Bz=kzLz en 83=k3 (L1+Lz) wordt dan voor de barrière-matrix
Mb gevonden dat
(14)

Wanneer aangenomen wordt dat de potentialen V1 en v 3 kleiner
zijn dan de electron-energie E, en dat de potentiaal V2 groter
is dan deze energie, zijn k 2, a en a' zuiver imaginair, terwijl
k,, kz en exp(±i8 2) reële getallen zijn. De matrix Mb kan dan
geschreven worden als
(15)
waarin Mb1 en Mbz gegeven worden door
Mb1
Mb2

="i (l+ex) e-iel(l+ex1) + 7 (l-ex) ei8l(l-ex 1)
="i (l-ex) e-iel(l+ex 1) + 7 (l+ex) ei8l(l-cx 1)
11

,

(16a)
(16b)

In (15) en (16) zijn de elementen van de eerste en de laatste
translatie-matrix niet opgenomen in Mt,1 en Mt,z, omdat deze
elementen fasefactoren Z1Jn die bij het bepalen van de
reflectie- en de transmissiecoëfficiënt,
wanneer er een
absolute waarde wordt genomen, wegvallen en dus niet van
invloed zijn op de reflectie- of de transmissiecoëfficiënt.
De transmissie- en reflectie-coëfficiënten T= Ir 1 2 en R= I p 1 2
van de barrière voor een van links invallende golf kunnen nu
worden gevonden door de definitie van de transfer-matrix M in
(9) te vergelijken met de definitie van de matrix Mt, en zijn
elementen in (15) en (16). Voor de reflectiecoëfficiënt R van
de barrière wordt dan gevonden dat

=I ~21 = Mb2M~2
2

R

b~

(17)

0

MMMb~

De waarschijnlijkheidsstroomdichtheid ter plekke z in de zrichting, j(z), wordt gedefinieerd door
j(z)

=

'h
{llf*(z) dV(z)- dllf*(z) llf(z)}
2m 8 ff i
dz
dz
-

0-

(18)

Voor de •(z) uit (2) blijkt te gelden dat djjdz=O voor elke
waarde van z, en dus moet de waarde van j(z) gelijk zijn voor
elke waarde van z. Na gelijkstellen van de waarschijnlijkheidsstroomdichtheid links van de barrière (in gebied 1) en
rechts van de barrière (gebied 3), volgt dan dat
-

k3
k1

1 - R = - T=P

'

(19)

waarin P de transmissiekans is. Voor een van links invallende
golf wordt j(z) dan gegeven door
(20)

E -------

V5-

L1+L2

Figuur 2.2: Een DBRT-structuur.
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L1+L2+L3

L1+L2+L3+L4=Ltot

Een double barrier resonant tunneling (DBRT) structuur is
opgebouwd uit achtereenvolgens een barrière, een put en dan
weer een barrière (zie figuur 2.2). De matrix~' waarmee de
tweede barrière beschreven kan worden is gelijk aan de matrix
~ van de eerste barrière, alleen dienen de indices 1, 2 en 3
dan vervangen te worden door respectievelijk 3, 4 en 5, en
moeten ook de lengtes L1 en L 1 +~ vervangen worden door respectievelijk L 1 +~+L:s en Ltot• De gehele DBRT-structuur wordt dan
beschreven docr een matrix MosRT die gegeven wordt door
MosRr=Mt,Mt, 1 •
Als nu geldt dat de electron-energie E groter is dan de
potentialen v 1, V3 en V5 , maar kleiner dan V2 en V4 , kan
eenvoudig worden aangetoond dat de matrix MosRT analoog aan ( 15)
te schrijven is als
e -ie 1
MDBRT = ( 0

(21)

waarin 61=k1L1 en 6s=ksLtot• Na definitie van
en MosRT2 gegeven door
MDBRT1 = Mbl e
MDBRT2

worden MosRT1

M;2 e 1+Mf,2 ,

(22a)

+ Mbl
•
• e ~·• Mb2
I

(22b)

-i+ Mf,1 +

= Mb2 e- i+ MblI

q>=k3~

Hierin zijn ~ 1 1 en ~~ elementen van ~~.
De reflectiecoëfficiënt RosRr =I MosRrvMosRnl 2 van de DBRT-structuur is m.b.v. (22) en (17) uit te drukken in de reflectiecoëfficiënten R1 en Ru van respectievelijk de eerste en de
tweede barrière. Voor de transmissiekans PosRT van de gehele
structuur wordt dan de volgende uitdru-kking gevonden,
PDBRT = 1-RDBRT =

(1-Rz) (1-Rzz>
·
. 2
2
(1-JRzRzz) +4JRzRzzS1n (cf»-y)

•

(23)

Hierin wordt y gegeven door y=~ (7r-arg{~·~~ /~ 1 ~ 1 1 } ) .
Uit berekeningen blijkt dat de reflectie-coëfficiënten R1 en
Ru van de afzonderlijke barrières slechts langzaam variëren
als functie van de electron-energie E, terwijl sin2 (q,-y) wel
sterk energie-afhankelijk is. De resonantie-energie(en) Eres 1
waarbij de transmissiekans P maximaal is, kan (kunnen) dan bij
benadering gevonden worden door R1 en Ru constant te veronderstellen en daarna de noemer van (23) te minimaliseren. Dit
geeft dan

cf» (Eres) -y (Eres> = nx {n geheel} ;

pmax

waarin P 1=(1-Rd en Pu=(l-Ru) de
afzonderlijke barrières zijn.
Maximaliseren van de noemer in
waarde voor de transmissiekans op,
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=

(24)

transmissiekansen
(23)

levert

van

de

een minimale

(25)
De peak-to-valley ratio (PVR) is de verhouding van de maximale
en de minimale waarde van de transmissiekans,
( 26)
Als nu bijvoorbeeld R1=R11 =0.9, dan is de PVR gelijk aan 361.
Uit (23) en (24) is ook de piekbreedte op halve hoogte (full
width at half maximum, FWHM) te bepalen. Uitgedrukt in een
verandering A(~-y) van het argument (~-y) van de sinus in de
noemer van (23) wordt deze FWHM gegeven door
4 (cJ»-y)

= 2arcsin[.!(
2

1
(RzRzz>

114

-

(RzRzz)

1

1 4

)]

,

(27)

.

terwijl de afstand tussen twee maxima (of minima) overeenkomt
met A(~-y)=27r. Voor R1=R11 =0.9 is de FWHM gelijk aan 0.105, wat
veel kleiner is dan 27r. Hieruit, en uit het feit dat de PVR
veel groter is dan één, volgt dat de maxima in de transmissiekans PosRT echte pieken (dus smal en hoog) zijn.
Met behulp van de bovenbeschreven rekenmethode is de transmissiecoëfficiënt TosRT bepaald als functie van de electronenergie E voor een DBRT-structuur met als parameters L 1=0,
Lz=I.v.=15 Ä, L:5=45 Ä, V1=V3=V5=0 en V2=V4=1.0 eV. Gemakshalve is
de effectieve electronmassa overal gelijkgesteld aan de
effectieve massa van electronen in de geleidingsband van GaAs,
meff=o. 067mo. De aanname dat de effectieve· electronmassa overal
in de structuur gelijk is, zal ook in de verdere theoretische
beschouwingen worden aangehouden.
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Figuur 2. 3: Transmissiecoëfficiënten TosRr (getrokken lijn)
en Tb (onderbroken lijn) als functie van de
energie E rond Eres1=0 .1509 eV en Eresz=O. 5851
ev. Voor de structuurparameters wordt verwezen
naar de tekst.
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De structuur heeft twee resonantie-energieën beneden de
barrièrehoogte van 1. 0 eV, nl. Eres1=0 .1509 eV en Eresz=O. 5851
ev. In de figuren 2.3a en 2.3b is het verloop van de transmissiecoëfficiënt rond deze energiewaarden weergegeven. Omdat
v 1=V5 , geldt voor alle waarden van E dat k 1=ks, en uit (19)
volgt dan dat voor alle energiewaarden de transmissiekans PosRT
gelijk is aan de transmissiecoëfficiënt TosRT. In de figuur is
verder de transmissiecoëfficiënt Tb voor één afzonderlijke
barrière weergegeven.

§2.3

Stroomdichtheid.

In formule (12) is gegeven hoe de waarschijnlijkheidsstroomdichtheid voor electrenen ter plekke z in de z-richting, j(z),
bepaald kan worden uit de electron-golffunctie ljr. Om de
(electrische)
stroomdichtheid
J
te
bepalen
wordt
deze
waarschijnlijkheidsstroomdichtheid
vermenigvuldigd
met
de
electronlading qe, het spinquantumgetal g 8 en de Fermi-Diracverdelingsfunctie fFo (/3 (E-Et)), die de temperatuurafhankelijke
verdeling van de inkomende electrenen over alle mogelijke
waarden van de electron-energie beschrijft. Daarna vindt een
sommatie plaats over alle mogelijke waarden van het (totale)
golfgetal k 1 van deze electronen.
Om de stroomdichtheid goed te kunnen bepalen moet het aantal
toegankelijke toestanden voor de electrenen in het linker
reservoir correct meegenomen worden. Hiertoe wordt aangenomen
dat dit reservoir kubusvormig is met afmetingen (Lx, Ly, Lz),
waarbij deze lengtes dusdanig groot zijn dat het eindresultaat
er niet meer van afhangt. De totale golffunctie 1jfE van een
electron met energie E wordt dan zodanig_ genoteerd dat te'11Je *
een waarschijnlijkheidsdichtheid is. In de golffunctie worden
verder ook delen meegenomen waarin de x~ en y-afhankelijkheid
zijn opgenomen,
, 1•
TE

(xI y I z) -_

(Aeik,.z+Be-ik,.z) eik.zxeikyY

1

[L;{L;fLz

(28)

De totale energie E is opgebouwd uit x-, y- en z-bijdragen.
Omdat er alleen potentialen in de z-richting zijn, wordt de
x, y-bijdrage gegeven door de quantummechanische formule voor
de kinetische energie van vrije electronen. De totale energie
E wordt hiermee
+E
E -E
xy
z,

li2 ( k 2 + k 2)
x

2meff

Y

+Ez ·

(29)

De stroomdichtheid wordt bepaald in z=Ltot, met kz=kzs. Aangenomen wordt dat, wanneer er een spanning V8 over de structuur
geschakeld is, het aantal electrenen dat van rechts naar links
door de structuur stroomt verwaarloosbaar is ten opzichte van
het aantal electrenen dat van links naar rechts stroomt. De
coëfficiënten A1 en Bs voor de golffuncties in de gebieden 1 en
5 worden daarom gelijkgesteld aan respectievelijk 1 en nul, er
worden alleen electrenen inkomend van links beschouwd. De
15

coëfficiënt B1=p is dan de reflectie-amplitude, en de coëfficiënt As=r de transmissie-amplitude. Door voor een bepaalde zbijdrage Ez in de electron-energie alle matrixelementen van de
structuurmatrix MosRT te bepalen, kunnen dan p (Ez) en 1 (Ez)
berekend worden.
Uit het bovenstaande resulteert nu een formule voor de
stroomdichtheid J in de z-richting in het punt z=Ltot. Van
links naar rechts stromende electrenen corresponderen met een
stroomdichtheid van rechts naar links. Omdat de stroomrichting
van J niet relevant is, wordt de stroomdichtheid gedefinieerd
volgens J=-J~z, waarin (omdat qe=-e) J gegeven wordt door
J

= EEE e g fm<P (E-Ef))
8

j (z=Leoe> •

lex lcy lc•l

(30)

Omdat er alleen van links naar rechts stromende electrenen
worden beschouwd gaat de sommatie over positieve kz 1 • De
waarschijnlijkheidsstroomdichtheid j (z=Ltot) wordt bepaald met
behulp van (12), waarbij voor de golffunctie nu fes in gebied
5 is genomen. Deze golffunctie wordt gegeven doÓr (28) met
A=r (Ez), B=O en kz=kzs· De waarschijnlijkheidsstroomdichtheid
j ( z=Ltod wordt dan gegeven door
J· ( z=Lt;ot; )

=

1
'h kzs ( ) • ( )
L L L ~ l' Ez l' EZ
x y

z

m

=
(31)

Voor de Fermi-Dirac verdelingsfunctie fFo(P(E-E 1 )) geldt
(32)
waarin E1 de fermi-energie is, ks de Boltzmann-constante en T
de absolute temperatuur. Met (31) gaat formule (30) over in
(33)

Wanneer er periodieke randvoorwaarden opgelegd worden aan de
golffunctie, ljre(x,y,z)=•e(x+nxLx,y+nyLy,z+nzLz), is af te leiden
dat voor de afstand tussen twee k-punten geldt dat
llk

er

= 2 1t
L
'

«

= x,y,z.

(34)

CE

Het deel van (33) dat de sommatie over kx en ky omvat kan
hiermee geschreven worden als

EE llk~kYf CP (E-E))
lex lcy

41t2

FD

f

=
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=

( 35)

Combineren van (33) en (35) leidt voor de stroomdichtheid J
tot
( 36)
Wanneer de potentialen in de gebieden 1 en 5, V1 en v 5 , bekend
zijn, kan (36) herschreven worden tot een integraal over alle
mogelijke energieën Ez,
J=

JdE
4n2n3JJ o

eg

meff""

s

.

z

p
DBRT

(E)ln(1+eP(Er-E,..>)
z
,

(37)

met
(38)

Met behulp van (37) en (38) is de stroomdichtheid J berekend
als functie van de spanning Va over de structuur. Voor de
structuurparameters zijn dezelfde waarden genomen als in §2.2.
Aangenomen is dat de potentiaal lineair verloopt met de
lengte. Voor de potentiaalwaarden V1 tot en met v 5 is telkens
de gemiddelde waarde van de potentiaal . op het bijbehorende
lengte-interval genomen (figuur 2. 4) . De barrièrehoogten zijn
beide weer op 1.0 ev gesteld.
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(2)

qV

e 8
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I
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Figuur 2.4: Stuksgewijs constant gemaakt verloop van de
potentiaal in een DBRT-structuur bij een
spanning Va.
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In figuur 2. 5 is het berekende verloop van J (V8 ) bij een
temperatuur van 4 Kelvin weergegeven. Voor de fermi-energie is
de waarde Et=0.05 eV gekozen.
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Figuur 2.5: Stroomdichtheid J als functie van de spanning V8
over de DBRT-structuur (T=4K, Et=0.05eV). Voor
de structuurparameters wordt verwezen naar de
tekst.
In de vorige paragraaf van dit hoofdstuk is aangetoond dat
de transmissiekans PosRT als funtie van Ez een scherp gepiekte
functie is rond Ez=Eres• De functie ln(1+exp[,8 (Et-Ez)])
is
daarentegen een gladde, langzaam variërende functie van Ez. Het
is daarom mogelijk om (37) te benaderen met
J

=

eg
s

meff

4 1t2'h3 p

ln ( 1 + e ~ (Bf-Eres> )

. dE
1

z

p

.

(E ) .
DBRT
z

(39)

0

Dit kan gebruikt worden om een analytische formule af te
leiden die een benadering voor het verloop van J (V8 ) geeft.
Hiertoe wordt in (39) formule (23) gebruikt voor PosRrCEz).
Omdat R1 , R11 en y vergeleken met PosRr slechts langzaam variëren
als functie van de energie Eu worden deze bij benadering
constant verondersteld. In de berekening worden voor deze drie
variabelen de respectievelijke waarden bij Ez=Eres (V8 ) genomen,
waarin Eres (V8 ) de resonante energiewaarde bij een bias-spanning
V8 is. Voor de eerder beschreven symmetrische DBRT-structuur
met een lengte-afhankelijke potentiaalverdeling wordt Eres (V8 )
gegeven door
( 40)
waarin Eres(O) de

re~onante

energie bij V8 =0 is.
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Voor de analytische berekening wordt alleen het laagste
resonante niveau (Eres (0) =0 .1509 eV) beschouwd, waarvoor geldt
dat 4' (Eres) -y (Eres) =0. In het laatste, en ook overal in het nu
volgende, wordt met Eres telkens Eres(V8 ) bedoeld. De integratie
over de energie uit (39) kan dan worden geschreven als een
integratie over alle mogelijke 4'-waarden tussen y (Eres) -'lr/2 en
y(Eres)+7r/2, dit is een integratie tussen de minima in PoaRT aan
weerszijden van de laagste resonantiepiek. Wanneer y (Eres)
kleiner is dan 7r/2, wordt de benedengrens voor de integratie
nul. Wanneer Eres kleiner dan nul wordt, is het resonante
kanaal niet meer bereikbaar voor de inkomende electronen en
wordt de stroomdichtheid nul. Met behulp van de definitie van
4'(Ez)=k~(Ez)~ wordt de integraal uit (39)

waarin 4'min de grootste
stapfunctie is,

8 (Bres>

=
=

01
1,

is

van

0

en

y-'lr/2,

en

9 (Eres)

een

Eres<O

( 41)

Eres>O

In de integraal zijn, zoals eerder vermeld, R 1 , R 11 en y de
waarden bij Ez=Eres•
In de bovenstaande integraal wordt nu overgegaan naar
integratie over een variabele a=4'-y tussen amin en 7r/2, waarbij
amin de grootste is van -y en -1r /2. Er geldt
1f

y-..!
2

=

L

2

J 1+J,Lsin
(u+y) du
2

Clain

(42)

(u)

Wanneer amin gelijk is aan -'lr/2, valt het oneven deel van de
geïntegreerde functie uit het linkerlid van (42) weg. Voor de
analytische benadering wordt dit gedaan voor alle waarden van
amin• Dit introduceert weliswaar een fout wanneer amin>-'lr/2, maar
omdat PoaRT zeer scherp gepiekt is rond a=O ( 4'-y=O) wanneer R 1
en R 11 ongeveer gelijk zijn aan 1, zal deze fout pas van
betekenis worden wanneer amin dicht bij nul ligt. Verwaarlozing
van het oneven deel bij de integratie zal daardoor slechts op
een zeer beperkt deel van de J(V8 )-curve, namelijk op de
afvallende flank, een fout introduceren.
Uitwerken van de resterende integraal levert dan de volgende
analytische formule voor de stroomdichtheid op,

x

(1-Rz) (1-Rzz>
[

(

1-RzRzz

)

arctan ( 1 + !9ÏÏ
~tan (u )
1- vfRR
.. ~r.. ~rr
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)]1
lllllin

(43)

Met behulp van ( 43) is een analytische benadering voor het
verloop van de stroomdichtheid als functie van de biasspanning uit figuur 2. 5 bepaald. De waarde van y (Eres) volgt
eenvoudig uit het feit dat voor de laagste resonante energie
geldt dat cf>(Eres)-y(Eres)=O,
dus y(Eres)=kz3(Eres)~.
Voor de
reflectiecoëfficiënten van de twee (identieke) barrières geldt
dat
R1 (Eres) =R 11 (Eres) =0. 94 766.
De
berekeningen
zijn
weer
uitgevoerd voor een temperatuur van 4 Kelvin en een fermienergie E1=0.05 eV.
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Figuur 2.6: Analytische benadering voor het verloop van de
stroomdichtheid als functie van de bias-spanning
V8 • In de figuur is ook het op nauwkeurige wijze
berekende verloop van de stroomdichtheid uit
figuur 2.5 opgenomen (onderbroken lijn).
Uit figuur 2. 6, waarin naast het analytisch berekende verloop van J (Va) ook het verloop van de stroomdichtheid uit
figuur 2.5 opgenomen is, blijkt dat de analytische benadering
een vrij goede beschrijving geeft van het verloop van de
stroomdichtheid als functie van de bias-spanning. De maximale
waarde van de stroomdichtheid wordt overschat (8%), en bij
zowel de toenemende als de afnemende flank ontbreken de
1
staarten 1 die bij een nauwkeurige berekening wel gevonden
worden. Dit laatste is een gevolg van het feit dat in de
analytische benadering feitelijk alle electronen door een
kanaal met energie Eres(Va) gestuurd worden. Wanneer Eres(Va)
kleiner dan nul is, wordt het kanaal gesloten voor alle
electronen, terwijl er bij een nauwkeurige berekening wel
electronen blijken te zijn die bij een energie groter dan nul
(dus bij een energie groter dan Eres (Va) ) door de structuur
stromen (zie figuur 2. 3) • Indien Eres (Va) (veel) groter is dan
E1 wordt het kanaal door de bijdrage van de Fermi-Dirac
statistiek in (43) gesloten voor alle electronen •. Bij een
nauwkeurige berekening blijkt het mogelijk te zijn dat er nog
20

electrenen met een
structuur stromen.

energie

kleiner
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dan

Eres

(V8 )

door

de

Tijdafhankelijke vergelijkingen.

Hoofdstuk 3

§3.1

Inleiding.

In dit hoofdstuk wordt een DBRT-structuur beschouwd waarover
naast een gelijkspanning ook een harmonisch in de tijd
variërende wisselspanning geschakeld is. Omdat de potentiaal
nu
tijdafhankelijk
is
moeten,
om
de
golffuncties
van
electrenen in de structuur te bepalen, oplossingen voor de
tijdafhankelijke Schrödinger-vergelijking gevonden worden.
Coon en Liu [C0085B] hebben een werkwijze beschreven waarmee
het mogelijk is om het rekenwerk aan deze tijdafhankelijke
golffuncties weer met behulp van een transfer-matrix methode
uit te voeren. Deze werkwijze wordt in §3.2 besproken. In §3.3
wordt dan dieper ingegaan op de opbouw van transmissiepieken
die met behulp van de theorie uit §3.2 berekend worden.

§3.2

Een dubbele barrière in een tijdafhankelijke potentiaal.

Wanneer over een DBRT-structuur een bias-spanning V8 en een
wisselspanning Uaccos ( (a)t+Yac) met hoekfrequentie (a) en fasehoek
Yac geschakeld wordt, leidt dit binnen de structuur tot een
totale potentiaal VtotCz, t) die opgebouwd is uit een z-afhankelijke de-potentiaal V(z) en een harmonische ac-potentiaal
met een z-afhankelijke amplitude U(z) en fasehoek y(z),
Vtot(z,t)

= V(z)

+ U(z)cos((t)t+y(z))

•

(1)

De tijdafhankelijke Schrödinger-vergelijking voor de golffunctie die het gedrag van een electron in de structuur beschrijft
wordt dan gegeven door

=

i'héhJr(z,t)

at

[!}{ (z)+!H1 (z,t)]1Jr(z,t)
0

1

(2)

waarin •(z,t) de electrongolffunctie is, !Jfo(z) de tijdonafhankelijke hamiltoniaan uit het vorige hoofdstuk (formule (1)
in §2.2),
tV

1
2

1

J1.o = - p--p+ V(z)

en

~1 (z,t)
~(z,t)

meff

;

p

ll

a
az

=~-I

~

(3)

de tijdafhankelijke potentiaal in rekening brengt,

= U(z)cos((t)t+y(z))

.

(4)

In het bovenstaande zijn de x- en y-afhankelijke delen van de
Schrödinger-vergelijking en de electrongolffunctie weggelaten
omdat de potentialen alleen afhankelijk zijn van z en t. Voor
de potentiaal V ( z) geldt dat V ( -oo) =0 en V (+co) =qeV8 , voor de
amplitude U(z) dat U(-oo)=O en U(+oo)=qeUac 1 en voor de~ fasehoek
22

y(z) dat y(+oo)=Yac• (Omdat U(-oo)=O hoeft aan y(-oo) geen waarde
toegekend te worden.)
Wanneer de potentialen V ( z) en u ( z) ieder benaderd worden
met stuksgewijs constante potentialen (bijvoorbeeld constant
over de barrières en de put, zie figuur 3.1) en ook de fasehoek y ( z) in deze gebieden constant wordt verondersteld, dan
worden de operatoren ~ en :K1 in een gebied ' j ' met constante
potentialen V(z)=Vj en U(z)=Uj en een constante fasehoek
y(z)=yj gegeven door

~o =

-h2
2m'!Ef
]

L+v
2

az

j

(5)

en
(6)

i . . . . . . _-
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Figuur 3.1: Verloop van de stuksgewijs constant gemaakte
potentialen V en U. Aangenomen is dat de
werkelijke potentialen (onderbroken lijnen)
lineair verlopen als functie van de afstand.
Op de electrongolffunctie Vj in gebied j wordt nu separatie
van variabelen toegepast,
(7)

Hiermee kan de Schrödingervergelijking herschreven worden tot
- 1 - il! apj,c-

pj,c

at

u cos ((t)t+v
j

)

(8)

•j
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De separatieconstante e (de energie) is hierin niet afhankelijk van z en t. Aan de functies 4>ï en l3ï is nog een extra
index e toegevoegd om aan te duiden dat ze voor die specifieke
waarde van de energie bepaald zijn.
De vergelijking voor 4>Lc(z) is ee.n differentiaalvergelijking
voor een vlakke golf met als oploss1ng
(9)

waarin het golfgetal kj(e) gegeven wordt door
2mju ( e

-

VJ)
(10)

ll2

Wanneer {3 i.e ( t) =exp ( f i ,a ( t) )
gesubstitueerd wordt in het
linkerlid van (8) levert dit een differentiaalvergelijking
voor fj, 1 (t) op die eenvoudig oplosbaar is,

at·= ille +i~u. cos(<..>t+yj)

afj

-

fj,.(t)

et

= ill

u.

+ ill~ sin(<..>t+yj).

(11)

Hierbij is in de vergelijking voor fj, 1 (t) geen constante term
opgenomen omdat deze slechts leidt tot een constante voorfactor in /3j, 1 (t) en fï.c(z,t), en een zulke constante kan ook
beschouwd worden als zijnde opgenomen in de coëfficiënten Aj(e)
en Bj(e) van (/>j,w.(z).
De elektrongolffunctie bij één waarde van de energie e is nu
bekend. Wanneer deze electrongolffunctie nu geïntegreerd wordt
over alle mogelijke waarden van e, wordt de totale golffunctie
fj,tot verkregen,

=

f

de [Aj(e)

'k ( l

e ikj ( I ) z+Bj(e) e-l.

j

I

z]

e

iet iu• .
- - -----.sJ.n(wt+yjl

"

"(a)

.

(12)

De golffunctie fi,tot is een algemene oplossing voor de tijdafhankelijke Schrödingervergelijking. De coëfficiënten Aj(e) en
Bj (e) zijn in (12) aanpasbare factoren die voor elke j en e
verschillend kunnen zijn. De waarden van Aj(e) en Bj(e) worden
bepaald door randvoorwaarden en aansluitvoorwaarden die later
ter sprake zullen komen.
In appendix A, §1, wordt aangetoond dat de volgende identiteit geldig is,

e

-i....!!... sin(wt+y)

"w

=

f

m•-•

(13)

Jm(...!!..)e-im(wt+y)

ll<..>

waarin de Jm(X) sferische Besselfuncties Z1Jn en de sommatie
gaat over alle mogelijke gehele getallen. Toepassen van (13)
in formule (12) levert op dat

..J, tot ( z,

t) =

Jde'+J.•' (z) e

-i:'t

j._ J ~ ~~) e
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-Ja!wt•y,> =

(14)
Dit kan nu vergeleken worden met de oplossing voor een situatie waarin er geen tijdafhankelijke potentiaal is, dus Uj=O,

= [de ~J,e (z}

VJ,t:ot:(z, t}

-iet

e-,.- .

(15)

Blijkbaar wordt het tijdonafhankelijke deel rpLJ van de electrongolffunctie ,j,c onder invloed van de t1jdafhankelijke
operator :K, (t) verdeeld over tijdonafhankelijke delen r/Jj 1 . 111111&)
die horen bij electrenen die een energie e plus of min 'een
geheel aantal malen n~ hebben,
:J4(t)

~J.• <z>

..

-

E Jm
.m--•

(

u )

,.. J

n(A)

~j,e-mhw <z>

.

e-.111!'(1 •

(16)

Stel dat in het punt z=O de potentialen V en U discontinu
zijn. De aansluitvoorwaarden voor de golffuncties links en
rechts van z=O zijn dan gelijk aan de aansluitvoorwaarden die
zijn gegeven in hoofstuk 2, formule (10). Er wordt aangenomen
dat de effectieve electronmassa overal in de structuur gelijk
is, zodat deze in de tweede aansluitvoorwaarde weggelaten kan
worden.
Toepassen van de aansluitvoorwaarden in het punt z=O levert
op (stel voor het gebied met z<O de index j op 1, en voor het
gebied z>O op 2)

:.,. ,.",

. t

f

= de

[A 2 ( e) + B 2 ( e}

Je

-~

iU.2

sin(wt:+y)
2
(

17)

en
. t

f de [i k A
1

1

(

e ) - i k 1 B1 ( e ) ] e

-~

,.

-iU.1
hw

-

sin(wt+y)
1

=
. t

-~-

f

= de [ik2 A 2 (e} -ik2 B2 (e}] e ,.

-

iU.2
hw

sin(wt+y)
2
•

(18)

De vergelijkingen (17) en (18) worden nu beide gedeeld door
het gedeelte van de exponentiële term in het linkerlid dat
niet van e afhangt. Met (13) kan (17) dan worden herschreven
tot
iet:

[de

[A1 (e} +B1 (e)]

= ~ [de [~ (e}
waarin

u12 '

e --,.- =
+ B 2 ( e}

Je

_ i (e + mhw) t:

"

(
Jm

u.' )

en y 12 ' gedefinieerd worden door
25

.

1

n~ e -.uny 12 ,

(19a)

(19b)
Omdat (19a) moet gelden op elk willekeurig tijdstip t, volgt
hieruit een verband tussen A1 (e) +B1 (e) en alle A2 en B2 die
horen bij energieën e plus of min een geheel aantal malen ~~,
A 1 (e) +B1 (e)

= ~ [A2 (e -nihw)

+B2 (e -nihw)]

Op dezelfde manier kan uit (18)
k 1 (e) [A1 (e)-B1 (e)] gevonden worden,

Jm( ~~ )e-imvi

2

•

(20)

ook een uitdrukking voor

(21)

Combineren van deze uitdrukking met (20)
op voor A1 (e) en B1 (e) afzonderlijk,

levert dan formules

(22)
(23)
Hierin worden am(+) en am(-) gegeven door
«m(±)

= 1±

k 2 ( e - mhw )

(24)

kl (e)

Uit (22) en (23) volgt dat er een kans bestaat dat de energie
van een electron, dat een stapvormige verandering in de
amplitude U van de tijdafhankelijke potentiaal passeert, met
een geheel aantal malen ~~ toe- of afneemt.
Wanneer nu voor de electrongolffunctie fï,& in een gebied j
een representatie als vector gekozen wordt door de coëfficiënten Ai (e-m~~) en Bj (e-m~~) te schrijven als een kolomvector ~i,
kunnen de bovenstaande vergelijkingen voor de potentiaalstap
weer genoteerd in een matrix-vorm. In dit transfermatrixformalisme wordt een overgang van een gebied j naar een gebied
j+1 dan geschreven als
( 25)

De kolomvector Cj wordt als volgt gedefinieerd,

i

AJ

=

Aj ( E -'hw)
AJ (e)
AJ ( e +'hw}

i

BJ

26

=

Bj ( E -'h<.t>)
BJ(e)
BJ (e+~<.t>)

(26)

De matrix
MJ,J+l

wordt dan gegeven door

Mj,j+l

=.!.([~]
2

[TJ]).
[~]

[TJ]

(27)

Hierin Z1Jn
[~]
en
[ry]
matrices
gekenschetst worden met q en r,

~(q~r)

=(

1

waarvan

+ kj+l (e+r'hCa>))
( uJ.j+l) -i(q-r)yj,j+l
k.(e+qhCa>)
Jq-r
'hCa>
e

de

elementen

1

(

J

TJ ( ql r)

= ( - kj+l (e+r'hCa>))
ki ( e +qhCa>)

1

Jq-r

( uJ,j+l) -i(q-r)yj,j+l
'hCa>
e

De waarden van q en r worden voor zowel
door

··.
... -11-1

(ql r)

= ...

01-1
11-1

-11 1
OI 1
11 1

-11 0
OI 0
11 0

.

[~]

28 )

(29)
als

[ry]

gegeven

...
...
·..

(30)

De waarden die Z1Jn afgedrukt in (30) horen bij dat deel van
de vectoren ~j dat is weergegeven in (26). De matrix (30) is
eenvoudig uit te breiden. Om het (numerieke) rekenwerk te
beperken zullen straks alleen situaties beschouwd worden waar
het argument van de Besselfuncties in (28) en (29) zo klein is
dat matrixelementen waarvoor jq-rl groter dan één is, gelijk
aan nul gesteld mogen worden (eerste · ·orde benadering in
U'/'h6)).

Wanneer er sprake is van een aantal van (N-1) opeenvolgende
potentiaalstappen,
waarbij
deze potentiaalstappen telkens
onderling gescheiden worden door gebieden met constante potentiaal (dus zowel V als U constant),. kan het verband tussen de
vector ~l links van deze serie potentiaalstappen en ~r rechts
daarvan beschreven worden door een matrix Mlr via .Çl=Mlr_çr.
Analoog aan de berekening uit hoofdstuk 2 is deze matrix te
bepalen door het matrixproduct
Mlr

=Fl (Ll) M1,2F2 (~) ~,3 F3 (L3)

• • • • • FN-1 (LN-1) MN-l,NFN( -Leoe)

( 31)

te berekenen. De matrices Fj(Lj) in (31) zijn translatiematrices die het verband tussen de golffuncties links en
rechts van het jde gebied met constante potentialen Vj en U~
beschrijven. De lengte Lj is daarbij de breedte van dit jd
gebied, terwijl L1 de z-coördinaat van de meest linkse potentiaalstap is en Ltot de z-coördinaat van de meest rechtse stap
(zie figuur 2.2). De matrix Fj(Lj) wordt gegeven door

Ai (LJ)
Fj(Lj)

=(

0

0
)
A"/(Lj)

(32)

I
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waarin Aj(Lj) een diagonaalmatrix is,

·..
0

(33)

0
0

·..
De transmissie- en reflectie-coëfficiënten T en R worden op
een manier analoog aan die van §2.2 bepaald. Er wordt een van
links inkomende golf met energie e en amplitude 1 beschouwd,
terwijl er van rechts geen golf inkomt. De vectoren ~L en ~r
worden hiertoe met behulp van (26) gedefinieerd . als zijnde
opgebouwd uit

(34)

De transmissie- en reflectie-amplitudes T en p kunnen dan met
de matrix Mlr bepaald worden. De transmissie- en de reflectiecoëfficiënt worden nu gegeven door

R=LIP (e+mnc..>) 12 =ERm, T=LI't (e +mnc..>) 12 =ETm .
m

m

m

m

(35)

In principe zijn de vectoren en de matrices in het bovenstaande van een oneindig grote dimensie, omdat de sommaties in
(22) en (23) over oneindig veel waarden van m lopen. Om het
rekenwerk in de hand te houden is het daarom nodig dat de
somreeksen afgebroken worden voor niet te grote ImI . Omdat
voor een sferische Besselfunctie van orde· m met arornuent z<1
geldt dat deze in laagste orde evenredig is met z m , kan dit
afbreken gebeuren door het argument in de Besselfunctie
voldoende klein te nemen. Onderzoek heeft aangetoond dat
hieraan voldaan is wanneer de totale wisselspanningsamplitude
IUtot I= I qeUac I kleiner is dan 0 .12n6l (Appendix A) .
Voor de DBRT-structuur, beschreven aan het eind van § 2 . 2,
zijn de bijdragen Tm in de transmissiecoëfficiënt bepaald voor
drie verschillende waarden van de frequentie f=6l/27f, waarbij
de totale amplitude Utot=qeUac telkens gelijk is gesteld aan
0.10l\6l. Aangenomen is dat de amplitude lineair verloopt met de
lengte, waarna u ( z) stuksgewijs constant is gemaakt door de
gemiddelde waarden op de verschillende lengte-intervallen te
nemen (figuur 3.1). De fasehoek Yj is voor elk gebied j gelijkgesteld aan de totale fasehoek, die nul gekozen is.
De bijdrage To van electrenen die de structuur verlaten met
een energie die gelijk is aan de energie waarmee ze de structuur ingingen, is voor een frequentie van 2 THz weergegeven in
figuur 3.2 als functie van de ingaande energie e.Door de (voor
een lage orde benadering noodzakelijke) kleine keuze van het
quotiënt Utot/l\6l is het verloop van deze hoofdbijdrage, en ook
van de hoofdbijdragen bij andere frequenties, vrijwel gelijk
aan het verloop van de transmissiepiek uit figuur 2. 3 •.
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Figuur 3.2: De hoofdbijdrage T0 als functie van de ingaande
energie e voor f=2THz. De vertikale onderbroken
lijn geeft de ligging van Eres aan.
De eerste orde nevenbijdragen T1 en T_ 1 in de transmissie van
electrenen die de structuur verlaten met energieën die ')',(!)
hoger respectievelijk lager zijn dan de ingaande energie e,
zijn voor frequentiewaarden f=lGHz, SOOGHz en 2THz uitgezet
als functie van e (figuren 3.3a en 3.3b).
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Figuur 3.3a: Eerste orde nevenbijdrage T_ 1 in de transmissie
voor frequenties van lGHz, f=SOOGHz en 2THz. De
vertikale onderbroken lijn geeft de ligging van
Eres aan.
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Figuur 3.3b: Eerste orde nevenbijdrage T1 in de transmissie
voor frequenties van lGHz, f=SOOGHz en 2THz. De
vertikale onderbroken lijn geeft de ligging van
Eres aan.
Het verloop van T. 1 bij f=2THz, met resonantie-pieken bij Eres
en Eres+ll6l (li6l~8. 25meV), is mogelijk als volgt te verklaren.
Een deel van de electronen tunnel t door de eerste barrière
zonder dat er een verandering in energie optreedt, heeft dan
e=Eres als resonante energie, waarna bij het passeren van de
tweede barrière een energieafname met li6l optreedt. Een ander
deel van de electronen ondervindt deze ~nergieafname al bij
het passeren van de eerste barrière en heeft daarom e=Ere5 -ll6)
als resonante energie. Bij het passeren van de tweede barrière
ondervinden deze electronen geen verandering van energie meer.
Het verloop van T1 is op gelijksoortige wijze te verklaren. Of
dit beeld correct is, en waarom bij lage frequenties dan niet
twee pieken onderscheidbaar zijn, wordt onderzocht in de
volgende paragraaf.

§3.3

Opbouw van de eerste orde nevenpieken

T~ 1

om na te kunnen gaan waar veranderingen in de energie op
kunnen treden (eerste barrière, put of tweede barrière) moet
het mogelijk zijn om de bijdragen van de verschillende barrières in de transmissie van elkaar te kunnen onderscheiden.
Daarom worden matrices M1 en M11 gedefinieerd die respectievelijk de eerste en de tweede barrière beschrijven,
Mz

= Fl (Ll) Ml2F2 (~) M23F3 ( -Ll-L2)

,

(36a)
(36b)
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Omdat geldt dat F3 ( -L1-~) F3 (L 1 +~+LJ) =F3 (LJ) , is het matrixproduct M1M11 gelijk aan de totale structuurmatrix Mlr•
Er wordt nu overgegaan naar het scattering-matrix-formalisme
waarin een direct verband gelegd wordt tussen de golffuncties
van electronen die de structuur instromen (zowel van links als
van rechts) en golffuncties van electronen die de structuur
verlaten. Hiertoe worden vectoren !kit en I2in gedefinieerd,

= (!~)

Duit

i

= (!~)

I2in

·

(37)

De A- en ,Ii-vectoren hierin zijn gelijk aan die, gedefinieerd
in formule (26). Omdat hier alleen energieverschuivingen over
±1\(a) onderzocht worden, blijven deze vectoren beperkt tot de
drie elementen die worden genoemd in (26). Het verband tussen
!kit en .Q;n wordt gegeven door een scattering-matrix S,
r

S =· ( t

t

r

1
I

)

•

(38)

Hierin zijn t, r, t' en r' 3x3-matrices, waarvan de elementen
als volgt benoemd worden,

a

=

a -1-1 a -1o a -1+1)
ao-1 aoo ao+1

,

[

a = t, r, t 1, r 1 •

(39)

a+1-1 a•1o a+1+1

Door de keuze van de vectoren .Q als in {37) beschrijven de
matrix-elementen van t de transmissie door de structuur voor
electronen die van links de structuur nad.eren, en de matrixelementen van r de reflectie van deze electronen. De elementen
van t' en r' doen hetzelfde voor electronen die de structuur
van rechts naderen.
Ook Mlrt M1 en M11 worden opgedeeld in 3x3-deelmatrices,
Mlr

= (c e'1 )

e

c

Mi

i

= ( ci ej1

ei ei

J

1

. = I.

J

1

II .

( 40)

Uit de definities van de vectoren ~ (26) en .Q (37) en de
matrices M (40) en S (38) volgen o.a. de volgende verbanden
tussen de verschillende deelmatrices (zie ook formule (7) in
hoofdstuk 2) ,

' = t-1
e = r t- 1
81

= -t-1 r

i

t =

c-

1

( 41)

1

Uitwerken van het matrixproduct Mlr=M 1M11
deelmatrix C dat
( = 'z( I I +

eisI I

•

levert op voor de
(
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42 )

Door nu, analoog aan (38), scattering-matrices 5 1 en 5 11 te
definiëren voor de beide barrières, kan een verband worden
gevonden tussen de matrix t die de transmissie door de
structuur van links naar rechts beschrijft en de transmissieen reflectie-matrices van de afzonderlijke barrières,
(43)
Hierin wc, rdt met de '1' een 3x3 eenheidsmatrix bedoeld. De
drie producttermen in (43) zijn te interpreteren als bijdragen
in de totale transmissie van de beide barrières (t 1 en t 11 ) en
van (herhaalde) reflecties aan eerst de tweede en daarna de
eerste barrière ( { 1-r1 'r 11 } - 1 ) •
Er wordt weer een situatie beschouwd waarin een (electron)golf(functie) met energie e en amplitude 1 van links de
structuur ingaat, terwijl er van rechts geen golf komt. ~in en
~it zijn dan opgebouwd uit de vectoren A en ~'
gegeven in
formule (34). Uit de definitie vanS in (38) volgt dan dat de
transmissie-amplitudes ~(e) en ~(e±n~) gegeven worden door

l = t (ol
(~ (ee -nCA>
+l.CA>)
o
<

~ ( e)

>

~

1

-

(~~ <( ee)-nCA>) l = (t-1a)
toa
~

(e +l.CA>)

t. 10

.

(44)

Met behulp van (43) kunnen de afzonderlijke matrixelementen
van t nu uitgedrukt worden in een som van negen produkten van
matrixelementen van t 11 , ( 1-r1 'r 11 ) - 1 en t 1 •
Gemakshalve wordt nu even gesteld dat voor de DBRT-structuur
alle vier de stappen in de amplitude van de tijdafhankelijke
potentiaal even groot zijn. Verder wordt aangenomen dat de
totale amplitude-verandering over de gehele structuur, Utotr
veel kleiner is dan n~. Het quotiënt v van de verandering U'
in potentiaal-amplitude over een potentiaalstap, en n~, is dan
veel kleiner dan 1.
Wanneer v 2 verwaarloosbaar is ten opzichte van 1, kunnen de
sommaties in (16) en (17) beperkt worden tot de waarden ~=-1,
0 en 1, omdat Jm(v) in laagste orde evenredig is met vlml. De
elementen van de (3x3) deelmatrices
en ~ van een stapmatrix
Mj,j+ 1 zijn dan van de volgende ordes (formules (27) tjm (30)),

e

o<e>,

O(T))

0(1)

O(v)

O(v 2 )]

= ocv>

0(1)

o<v> .

O(v 2 )

O(v)

0(1)

(

(45)

De translatie-deelmatrices Ai (Lj) en Aj- 1 (Lj) uit (32) hebben
alleen diagonaalelementen die allemaal van orde 0(1) zijn. Het
matrixproduct van een stap-deelmatrix en een van deze translatie-deelmatrices is daarom van de orde gegeven in (45).
Het is aantoonbaar dat de inverse van een matrix van de orde
gegeven in (45), weer van dezelfde orde is. Verder geldt ook
dat het product van twee van zulke matrices weer een matrix
van eenzelfde orde oplevert (Appendix B, §1). Hieruit volgt
dat alle deelmatrices C, C', 6 en 6', en daardoor ook t 1 , t 11
en (1-r 1 'r11 )- 1 , van deze orde zijn.
Wanneer nu bij het bepalen van de matrixelementen t.. 10 , t 00 en
t. 10 alleen termen van orde 0(1) en O(v) meegenomen worden,
32

blijft voor t 00 maar één productterm over van de negen, en voor
t. 10 en t+ 1o ieder drie producttermen (appendix B, §2). De
transmissie-amplitude r(e)=t 00 wordt dan gegeven door
toa= {tzz}oo{(l-r.frrx>-1}oo<tz}oo

(46)

en is van orde 0(1). Deze term beschrijft een electron dat
nergens een verandering in energie ondergaat.
De drie termen voor r(e-'h6))=t. 10 zijn
t-10 = {tiiL1o {(1-r.frxx> - 1}oo {tr}oo
+ {tii}_l-1{(1-Izizz> - 1}_1o {tr}oo

+
+

(47)

+ {tii}_1_1{(1-r.frrx>-1L1-1{trL1a ·

Deze termen zijn alle drie van orde O(v) • De termen zijn te
interpreteren als beschrijvingen van electrenen die éénmaal
een energie-afname met 'h6) ondervinden, waarbij deze afname
voor de drie termen plaatsvindt respectievelijk bij transmissie door de tweede barrière, bij (herhaaldelijke) reflecties
in de put en bij transmissie door de eerste barrière. Voor
1 (e+'h6))=~ 10 wordt hetzelfde gevonden, met overal de index -1
vervangen door +1.
Het bovenstaande is afgeleid voor een situatie waarin alle
stappen in de amplitude van de tijdafhankelijke potentiaal
even groot zijn genomen. Als geldt dat niet alle stappen even
groot zijn, maar wel dezelfde orde van grootte, zullen de
termen uit (46) en (47) nog steeds de voornaamste bijdragen in
de totale transmissie-amplitudes blijven vormen.
Voor de structuur uit §3. 2 is de transmissiecoëfficiënt T. 1
bepaald met behulp van formule (47). Omdat T. 1 gegeven wordt
door het kwadraat van de absolute waarde van 1 (e-'h6)), worden
uit (47) voor T. 1 negen termen gevonden· -waarvan er zes (de
kruistermen) paarsgewijs elkaars complex toegevoegde zijn.
Wanneer de drie producttermen uit (47) achtereenvolgens r 11 , fp
en 1 1 genoemd worden, wordt T. 1 gegeven door
T_ 1

= 'tzz't;z+'tP't;+'t 1 't;+2Re('t 11't;} +2Re('tP't;} +2Re('t 1't;z)

•

(48)

Deze zes bijdragen in T. 1 zijn ieder afzonderlijk bepaald voor
een frequentie f=2THz. De waarden van de amplitude van de
tijdafhankelijke potentiaal zijn hierbij voor elk gebied
hetzelfde genomen als in §3.2. De stapgroottes zijn dus niet
allemaal gelijk, maar wel van gelijke orde van grootte.
In figuur 3.4 zijn deze zes bijdragen in T. 1 als functie van
de energie e van het ingaand electron weergegeven. Om te laten
zien dat deze bijdragen samen ook daadwerkelijk het grootste
deel van de totale transmissie vormen, is in figuur 3. 5 het
relatieve verschil tussen de waarden uit figuur 3.3a en de som
van deze bijdragen weergeven. In de figuur is tevens het
relatieve verschil tussen de waarden van To uit figuur 3.2 en
de T0 -transmissie die uit (46) bepaald wordt door t 00 met zijn
complex toegevoegde te vermenigvuldigen, weergegeven. Ook t 00
is bepaald als functie van e voor f=2THz. Het blijkt dat voor
T0 de hoofdbijdrage voor alle e meer dan 99.5% van T0 yormt, en
voor T. 1 dat de som van de hoofdbijdragen zelfs meer dan 99.9%
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Figuur 3.5: Relatief verschil tussen de totale transmissie
en de som van de hoofdbijdragen, zowel voor To
(getrokken lijn) als T. 1 (onderbroken lijn), bij
een frequentie f=2THz.
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van de werkelijke waarde bedraagt.
Uit figuur 3. 4 blijkt, dat de term die samenhangt met een
afname van de energie met h~ bij reflecties in de put (en de
hiermee samenhangende kruistermen)
verwaarloosbaar is ten
opzichte van de termen die energie-afname in één van de beide
barrières (en hun kruisterm) beschrijven. Het beeld voor het
tunnelen van electrenen door de beide barrières zoals dat
geschetst is aan het eind van §3. 2 is blijkbaar correct. Dat
bij lagere frequenties slechts één transmissiepiek zichtbaar
is wordt veroorzaakt door het feit dat de energie-afstand
tussen de twee afzonderlijke pieken dan veel kleiner is dan de
breedte van elk van deze pieken. De grote overlap van de twee
transmissiepieken leidt verder tot een grote bijdrage via de
kruisterm. Dit komt tot uiting in figuur 3.3, waar de hoogte
van de transmissiepieken T_ 1 en T1 bij f=1GHz ongeveer vier
maal (twee afzonderlijke pieken plus twee maal de- kruisterm)
zo groot is als de hoogte van één van de afzonderlijke transmissiepieken bij f=2THz.
Wanneer in (47) de term die een energie-verschuiving in de
put beschrijft weggelaten wordt, kan deze formule met behulp
van (46) geschreven worden als
_
t-10 -

_ {tii}_10
"t II

+

"tI -

{

{ti}_10
toa + t-1-1 { }
·
00
t I -1-1

}
t II

(49 )

De transmissie-amplitude t_ 1_1 heeft dezelfde vorm als t 00 , maar
dan als functie van e-h~ in plaats van e. Als functie van de
energie e van de ingaande electrenen is t_,_, een transmissiepiek met als resonante energiewaarde Eres+h~. Formule (49)
geeft direct het al eerder genoemde beeld van electrenen die
een resonante energie bij Eres of Eres+h~ hebben. De factoren bij
t 00 en t_ 1_1 in (49) horen namelijk bij één van de barrières en
zijn (net als bijvoorbeeld de transmissiecoëfficiënt Tb van een
barrière, zie figuur 2.3) traag verlopende functies van de
energie.
Uit formule (41) en de formule uit appendix B voor de inverse van een matrix met elementen van de ordes, gegeven in (45),
volgt dat de factor bij t 00 in een eerste-orde benadering
gegeven wordt door
{ t II}_10 _ {{ II - 1}_10

{tn}oo-

=

{C'n-1 }oo

-{{II}_10
{{II}-1-1 •

(50)

Op dezelfde manier wordt voor de factor bij t_ 1_1 gevonden dat
{ti}_10
{ti}-1-1

=

{{I-1}-10
{{I-1}-1-1

=

-{{I}_10
{{I}OO

(51)

Aangenomen wordt nu dat de electron-energie e lager is dan de
potentiaalwaarden ter plekke van de barrières (e<V2 , V4 ), maar
groter dan de potentiaalwaarden in de rest van de DBRTstructuur
(e>V 1 ,v3 ,V5 ) .
De
golfgetallen
k 2 (e)
en
kt_(e),
gedefinieerd door (10), zijn dan zuiver imaginair en worden
daarom geschreven als respectievelijk ix 2 (e) en ix 4 (e)~
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Wanneer nu de barrière-matrix M11 uit (3 6) uitgewerkt wordt
levert dit voor de elementen van de deelmatrix ' 11 op dat deze,
wanneer de golfgetallen kj (e+m'h(J)) verkort weergegeven worden
door ze te schrijven als kj (m) , gegeven worden door (formule
(52))
{1'

}

=_!

.. II qr

2

e

[~+~+~] eik

-ik

3 (q)

5

(r)Leoe

1: J ( 'uf4)J
( ufs)
h<..> r-m 'h<..>

m=-1 m-q

X

'I

De fasehoek y j is in ( 52) nul gesteld. Voor
moeten bij de
golfgetallen k en K, en bij het verschil in potentiaalamplitude U', de indices 3, 4 en 5 vervangen worden door 1, 2
en 3, terwijl de lengtes L 1+Lz+L:s, ~ en Ltot vervangen moeten
worden door respectievelijk L 1, Lz en L 1+Lz.
Beschouw nu de · eerder beschreven DBRT-structuur voor een
situatie waarin de bias-spanning V8 nul . is, dus k 1=k3=ks en
K2=K 4• Aangenomen wordt dat de frequentie dusdanig klein is dat
voor alle golfgetallen bij benadering gesteld mag worden dat
kj (e+m'h(J)) ~kj (e) =kj. (Voor energiewaarden in de buurt van de
resonante energie Eres=0.1509 eV komt dit neer op f<<37 THz.)
Verder worden voor elk element van de deelmatrices
en
alleen de termen van eerste orde (en lager) in U' /'h(J) uit de
sommatie in (52) meegenomen. Voor de factor uit formule (50)
levert dit dan op dat

'I 'u

I
U34

I

I

U4s) -J. U34
Jo 'h<..>
0 'hea>
'h<..>

-J+l

=

-{,II}_lO
{,II}-1-1

I

I

J. (
0

I

U4sj
J+1

'h(l) I
(53)

U:4)J. ( 'uis)
'h(l)
hea>
0

Uitwerken van de factor uit formule (51) levert hetzelfde
resultaat op met de indices '34' en '45' vervangen door '12'
en '23'. Wanneer als laatste vereenvoudiging de besselfuncties
in formule (53) vervangen worden door de laagste orde term uit
de beschrijvende somreeks (appendix A, formule (1)), gaat
formule {49) over in

= ,; II

t-10

+ ,; I

=-

U:4 'h+<..>ufs too
2

ui.2 + u~3
2 'h<..>

-

t-1-1

(54)

Voor een symmetrische DBRT-structuur, waarvoor aangenomen is
dat de amplitude van de tijdafhankelijke potentiaal evenredig
met de afstand verloopt, geldt dat U12'+U23'=U34'+U4s'=~Utot• Het
verloop van ruru* en rirt als functie van de energie e wordt
dan bij benadering gegeven door
2

*

'!; II'!; II

=

1

16

*

ut:ot:
(

'h<..>

)

tOO too

(55)

I

Uit (55) volgt dat beide curves hetzelfde verlopen als functie
van de energie e, waarbij de curve voor rirt +'h(J) in energie is
verschoven vergeleken met de curve voor ruru* (zie figuur
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3. 4) . Voor de berekeningen in de figuren 3. 3 en 3. 4 is voor
alle frequentie-waarden Uto!=O. 10'h(J) gesteld. De factor in ( 55)
is dan gelijk aan 6.25 10- • Wanneer de frequentie zo laag is
dat toa en t_ 1_1 vrijwel samenvallen, wordt de totale T- 1
transmissiepiek in goede benadering gegeven door
(56)
Als Utot=0.10'h(J), is de factor in (56) gelijk aan 0.25 10- 2 • Om
te illustreren dat (54) een goede benadering is voor t_ 10 is in
figuur 3.6 het relatieve verschil tussen Tuf'u* uit figuur 3.4
(f=2 THz) en 6.25 10- 4 To weergegeven als functie van de
energie e. In de figuur is ook het relatieve verschil tussen
de transmissie T_ 1 bij f=1 GHz (figuur 3.3a) en 0.25 10- 2 To
afgebeeld als functie van e. Voor de transmissie-coëfficiënt To
is in beide gevallen de curve uit figuur 2. 3, berekend bij
afwezigheid van een tijdafhankelijke potentiaal, gebruikt. De
relatieve afwijking blijkt bij f=2 THz enkele malen groter te
zijn dan bij f=1 GHz. Dit vindt zijn oorzaak waarschijnlijk in
het feit dat bij een frequentie van 2 THz de benadering van
kj(e+m'h(J)) door kj(e) een grotere fout introduceert.
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Figuur 3.6: Relatief verschil
(f=2 THz) en 6.25
tussen T- 1 bij f=1
broken lijn), als

tussen Turu* uit figuur 3.4
10- 4 To (getrokken lijn), en
GHz en o. 25 10- 2 To (onderfunctie van de energie e.
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Hoofdstuk 4

§4.1

stroomdichtheid bij een tijdafhankelijke
potentiaal: niet-zelfconsistente berekening.

Inleidinq.

De tijdafhankelijke electrongolffunctie, die in hoofdstuk 3
is bepaald, kan gebruikt worden om de ·stroomdichtheid als
functie van de spanning over de DBRT-structuur te berekenen.
Het is daarbij mogelijk om zowel een tijdonafhankelijke als
een tijdafhankelijke bijdrage
in de stroomdichtheid te
bepalen. Hiertoe moet de theorie uit hoofdstuk 2, §3 enigszins
uitgebreid worden, wat zal gebeuren in §4.2.
Bij het bepalen van de stroomdichtheid als funétie van de
(gelijk) spanning V8 over de structuur wordt in dit hoofdstuk
vooralsnoq aangenomen dat de potentiaal binnen de structuur
evenredig met de afstand verloopt. Dit is feitelijk niet
correct, omdat het potentiaalverval eigenlijk direct afhangt
van de verdeling van lading binnen de structuur. Deze ladingsdichtheden zijn te bepalen uit de golffuncties, welke weer
afhangen van de potentiaalverdeling. Via iteratief rekenen is
het mogelijk om tot een oplossing te komen waarbij de ladingsdichtheden waarmee de potentiaalverdeling bepaald wordt,
gelijk zijn aan de ladingsdichtheden die berekend worden uit
de golffuncties die bij die potentiaalverdeling gevonden
worden. Deze oplossingen worden zelfconsistente oplossingen
genoemd. In hoofdstuk 5 wordt de theorie beschreven waarmee
deze oplossingen verkregen worden.

§4.2

Tijdafhankelijke en tijdonafhankelijke stroomdichtheden.

De stroomdichtheid J en de waarschijnlijkheidsstroomdichtheid j in de z-richting worden onveranderd gegeven door de
formules (22) en (12) uit hoofdstuk 2. Voor een correcte bepaling van de stroomdichtheid dienen in de totale golffunctie
Vntot(x,y,z;t) in een gebied n, net als in hoofdstuk 2, formule
cis), nu ook de x- en y-afhankelijke delen van de golffunctie
opgenomen te worden, alsmede ook de lengte-schalingen over Lx,
Ly en Lz. In hoofdstuk 3 is aangetoond dat wanneer er alleen
electronen met een z-bij drage e in de energie de structuur
ingaan, er in de structuur alleen electronen met energieën e
plus of min een geheel aantal malen 'tJ(J) aangetroffen zullen
worden, waarbij (A) de hoekfrequentie van de extern opgelegde
wisselspanning is. Wanneer dit gebruikt wordt in het zafhankelijke deel van de totale golffunctie, dat gegeven wordt
door formule (12) uit hoofdstuk 3, leidt dit tot de volgende
formule voor de totale golffunctie •n tot in een gebied n in de
structuur,
'
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(1)

Het golfgetal kzn(e+m'h(a)) wordt gegeven door formule (10) uit
hoofdstuk ( 3) • De totale electron-energie e tot wordt 1 analoog
aan hoofdstuk 2 1 formule (29) 1 gegeven door
e tot

=

n2

(k

2 + k 2)
x ff Y
2me

+ ez

•

(2)

De formule voor de stroomdichtheid wordt heel algemeen gegeven door formule (30) uit hoofdstuk 2. Net als in §2.3 kunnen
ook nu de sommaties over kx en ky worden afgesplitst en direct
berekend worden. De stroomdichtheid J wordt dan gegeven door
4k

J =L~
lc:u 41t 2

eg

s

meff

n2

13

j(z t) ln(1+ei'<Ere>)
,

.

(3)

De waarschijnlijkheidsstroomdichtheid j(z 1 t)
in de
zrichting ter plekke z in een gebied n wordt gevonden door de
golffunctie uit (1) 1 afgezien van de factor 1/JCLxLyLz) die om
tot ( 3) te komen al gebruikt is 1 te substitueren in formule
(18) uit hoofdstuk 2 1 met als resultaat

- B (m ) A • (m ) k
n

1

n

2

zn

(m ) e-i [Jc.,u<~> +Jcu{l'J:l> 1z +
1

(4)

Hierbij is aangenomen dat het golfgetal kzn in gebied n een
reëel getal is. In (4) zijn ter verkorting An(e+m'h(a)) 1 Bn(e+m'h(a))
en kzn(e+m'h(a)) weergegeven als An(m) 1 Bn(m) en kzn(m).
In navolging van de berekeningen uit hoofdstuk 2 wordt de
stroomdichtheid J in gebied '5' direct rechts van de structuur
(z=Ltot) bepaald. Omdat voor de coëfficiënten As (m) en Bs (m) in
dit gebied geldt dat A5 (m)=r(e+m'h(a))=rm en Bs=0 1 wordt de
waarschijnlijkheidsstroomdichtheid j(z 1 t) dan gegeven door
J'(z ' t)

= _'h_Re(EE't
't* k (m )ei[Jc.s<~>-Jc.s<D~:~>Jzei<lllz-~)wt)
eff
~ Dl:! z5
1
m

~lllz
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•

(5)

Om de tijdonafhankelijke stroomdichtheid Jdc te bepalen dient
van (3) het tijdgemiddelde genomen te worden. Omdat j(z,t) de
enige term in (3) is die van de tijd afhangt, wordt Jdc gegeven
door (3) nadat j (z,t) vervangen is door zijn tijdgemiddelde
<j (z, t) >tijd• In gebied 5 wordt dit tijdgemiddelde gegeven door
<j(z, t)

>eijd

= ~fL't'm't';kzs<m>.
mef m

(6)

Met behulp van (3) en (6), na herschrijven van de kz 1-sommatie
uit (3) tot een integratie over alle mogelijke energiewaarden
e, is de tijdonafhankelijke stroomdichtheid berekend als
functie van de bias-spanning Va voor een structuur met twee
identieke barrières van 15 À breed en 1 ev hoog die gescheiden
worden door een 45 À brede put. Dit is gedaan voor een aantal
verschillende waarden van de frequentie f, waarbij de totale
amplitude Utot=qeUac van de tijdafhankelijke potentiaal telkens
gelijkgesteld is aan o .10'h(J). Aangenomen is dat de potentialen
evenredig met de ·afstand in de z-richting verlopen, waarna
deze stuksgewijs 'constant gemaakt zijn op de wijze beschreven
in hoofdstuk 3. Voor de Fermi-energie Et is een waarde van 0.05
ev gekozen, en voor de temperatuur T een waarde van 4 Kelvin.
Bij de bepaling van de tijdonafhankelijke stroomdichtheden
als functie van Va bleek dat de curven voor de verschillende
frequenties vrijwel samenvielen met de stroomdichtheidscurve
die gevonden wordt wanneer de berekening uitgevoerd wordt voor
een situatie waarin er geen tijdafhankelijke spanning over de
structuur geschakeld is. Daarom is in figuur 4.1 alleen de
curve behorende bij dit laatste geval weergegeven.
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Figuur 4.1: Tijdonafhankelijke stroomdichtheid Jdc als
functie van de bias-spanning Va bij afwezigheid van een tijdafhankelijke potentiaal (f=O).
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Om de verandering in de tijdonafhankelijke stroomdichtheid
bij verandering van de frequentie van de tijdafhankelijke
potentiaal te laten zien is voor frequenties van 1 GHz, 100
GHz, 500 GHz, 1 THz en 2 THz het verschil AJ=Jc~c{f)-Jc~c{f=O)
tussen de tijdonafhankelijke stroomdichtheid bij frequentie f
en de stroomdichtheid bij afwezigheid van een tijdonafhankelijke potentiaal weergegeven als functie van de bias-spanning
V8 {figuur 4. 2)
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Figuur 4.2: Verschil AJ tussen de tijdonafhankelijke stroomdichtheid Jc~c{f) bij een frequentie f en de
stroomdichtheid Jc~c{f=O) bij ·äfwezigheid van een
tijdafhankelijke potentiaal als functie van de
bias-spanning V8 • De frequentiewaarden worden
voor de curves voor V8 -waarden tussen O.JOV en
0.32V van boven naar beneden gegeven door 2 THz,
1 THz, 800 GHz, 200 GHz {nauwelijks zichtbaar)
en 1 GHz (valt samen met nul-as).
Het blijkt dat de meest duidelijke verschillen optreden in
en rond het gebied waar de stroomdichtheid afneemt als functie
van de biasspanning. Deze verschillen nemen toe naarmate de
frequentie toeneemt.
De analytische stroomdichtheidsberekening uit hoofdstuk 2
kan, samen met het onderzoek naar de opbouw van de T_ 1 en T. 1transmissiepieken uit hoofdstuk 3, gebruikt worden om tot een
analytische benadering voor het stroomdichtheidsverschil AJ
als functie van de bias-spanning V8 te komen. Hiertoe wordt het
verloop van de stroomdichtheid bij aanwezigheid van een
tijdafhankelijke potentiaal als volgt gemodelleerd. Allereerst
wordt de maximale waarde van de transmissiecoëfficiënt T0 ,
bepaald bij aanwezigheid van een harmonische tijdafhankelijke
potentiaal met een frequentie f, berekend met behu~p van de
theorie uit § 2 van hoofdstuk 3 bij een bias-spanning V8=0 V.
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Aangenomen wordt dat het verloop van deze transmissiecoëfficiënt als functie van de energie van de ingaande electrenen
gelijk is aan het verloop van de transmissiecoëfficiënt bij
afwezigheid van een tijdafhankelijk veld, vermenigvuldigd met
deze maximale waarde. Verder wordt het verloop van de transmissiecoëfficiënten T. 1 en T. 1 benaderd met behulp van de
theorie uit §3 van hoofdstuk 3. Deze benaderingen worden dan
gebruikt om de stroomdichtheid bij aanwezigheid van een tijdafhankelijke potentiaal analytisch te berekenen met behulp van
het model uit hoofdstuk 2, door in dit model de transmissiekans PosRT te vervangen door een som over de verschillende
bijdragen Pm in de transmissiekans, waarbij deze bijdragen weer
uit de verschillende bijdragen in de totale transmissiecoëfficiënt volgen via
Pm=P(e+m'hc..>)

=

k 5 ( e +m'hc..>)
k (e)

k (m)

T(e+m'hc..>)

1

= k 5 (O)

Tm.

1

Voor de transmissiecoëfficiënt T0 bij f=1 GHz wordt een
maximale waarde van 0.9950 gevonden, terwijl de maximale
waarde bij afwezigheid van een tijdafhankelijk veld 1. 00 is.
In hoofdstuk 3, §3 is al opgemerkt dat, indien Utot=O .10'hc..>
gekozen wordt, de transmissie T. 1 in goede benadering gegeven
wordt door 0.0025 maal de transmissie T0 • Dit geldt ook voor
T. 1 • Hieruit volgt dat de totale transmissie bij deze frequentie bij benadering gelijk is aan T0 , waaruit weer volgt dat
voor het verschil in stroomdichtheid AJ in deze benadering
geldt dat AJ=O voor elke waarde van de biasspanning. Dit stemt
overeen met het exact berekende verloop uit figuur 4. 2, waar
voor alle V8 -waarden een zeer klein verschil AJ (ca 1000x zo
klein als het verschil bij f=2 THz) gevonden is.
De transmissiecoëfficiënt To bij f=2 THz heeft een maximale
waarde van o. 9973. De transmissiecoëfficiënt T. 1 wordt nu
benaderd door van de drie belangrijkste bijdragen in deze
transmissiecoëfficiënt (zie figuur 3.4) de kruisterm weg te
laten. De overige twee termen worden gegeven door formule (55)
uit hoofdstuk 3, en worden voor Utot=O ~ 10'hc..> qua vorm gegeven
door 6.25 10" 4 maal de transmissie T0 , waarbij één van de twee
bijdragen als functie van de energie over +'he..> verschoven is.
T. 1 wordt op een soort~elijke wij ze benaderd, waarbij dan twee
bijdragen van 6.25 10· maal T0 gevonden worden, waarvan er één
over -'he..> in energie verschoven is. Met de bovenbeschreven
benaderingen is de tijdonafhankelijke stroomdichtheid bij een
frequentie f=2 THz analytisch berekend, waarna de analytisch
berekende stroomdichtheid bij afwezigheid van een tijdafhankelijke potentiaal hiervan afgetrokken is. Het aldus bepaalde
verloop van AJ is als functie van V8 weergegeven in figuur 4.3.
In de figuur is ook het exact berekende verloop van AJ bij f=2
THz uit figuur 4.2 weergegeven.
Uit de figuur blijkt dat de vorm van de beide curves vrij
goed overeenstemt. Het feit dat bij de lagere V8 -waarden het
analytisch berekende stroomdichtheidsverschil
een grotere
(negatieve) waarde heeft wordt waarschijnlijk veroorzaakt door
het verwaarlozen van de kruisterm bij de benadering van T. 1 en
T. 1 • Wanneer Eres (V8 ) -'he..> kleiner wordt dan nul verva-lt de in
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energie verschoven bijdrage in T. 1 • Dit is in de figuur te
herkennen als de extra daling in in 4J tussen V8=0.28 V en 0.29
V. Wanneer dan ook Eres (V8 ) in de buurt van nul komt gaat de in
energie verschoven bijdrage in T. 1 de waarde van het
stroomdichtheidsverschil 4J grotendeels bepalen, en 4J wordt
dan sterk positief (bij V8=0.30 V).
1.00 . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,
0.75

J-0.25

<1
-0.50
-0.75 .____ _.___ ___,__ _.___ _.___

0.16
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Figuur 4.3: Het stroomdichtheidsverschil 4J tussen de
stroomdichtheid bepaald bij f=2THz en de stroomdichtheid bepaald bij afwezigheid van een tijdafhankelijk veld. De getrokken lijn geeft het
met het analytische model bepaalde verschil
.
weer, de onderbroken lijn het op exacte wijze
berekende verschil.
De tijdafhankelijke stroomdichtheid J 8 c is te bepalen door
van de totale stroomdichtheid J de tijdonafhankelijke bijdrage
J~ af te trekken. Omdat de opgelegde tijdafhankelijke potentiaal een harmonische functie van de tijd is, worden voor Jac uit
(5) alleen de termen evenredig met exp(±ifAlt) genomen. Uit
berekeningen is overigens gebleken dat voor kleine verstoringen (Utot<<1'ifAl) de hogere harmonischen verwaarloosbaar zijn ten
opzichte van deze termen. De tijdafhankelijke stroomdichtheid
wordt dan gegeven door ( 3) met j ( z, t) vervangen wordt door
j 8 c(z,t), waarbij j 8 c(z,t) gegeven wordt door
.

J ac

(

Z'

t)

...... • k<m> ei<k~:>-k"<:+l>>zei(,)t+
= _li_Re(~
eff
L.. • m • m+1 z5
m
m
(7)

Voor
belang
extern
worden

toepassingen in de electronica is het onder andere van
te weten wat de respons van een DBRT-device op een
opgelegde harmonische verstoring is. Deze respons kan
beschreven met behulp van de admittantie Y, gedefini43

eerd als het quotiënt van de tijdafhankelijke stroom Iac en de
spanningsverstoring waar deze stroom een gevolg van is, in de
limiet dat deze verstoring naar nul gaat. Om eenvoudig met de
grootheid Y te kunnen rekenen worden de opgelegde wisselspanning en de resulterende tijdafhankelijke stroomdichtheid vanaf
nu weergegeven in een complexe notatie, waarbij de daadwerkelijke spanning en stroomdichtheid gegeven worden door de reële
delen,
{8)

{9)

De admittantie Y wordt dan gegeven door
y

= lim

u..c ( t) ~a

( Iac ( t) )

uac { t)

= lim

fJ.,c~o

( AxyJacei+J)

I

{10)

ûac e iy ac

waarin Axy het oppervlak van de DBRT-structuur loodrecht op de
stroomrichting van de electrenen {de z-richting) is.
De amplitude J 8 c en de fasehoek cpJ van de tijdafhankelijke
stroomdichtheid zijn relatief eenvoudig te bepalen wanneer
formule {7) herschreven wordt door van de tweede term in de
sommatie de complex toegevoegde te nemen. Dit is toegestaan
omdat het reële deel hierbij niet verandert. Formule {7) is
dan te schrijven als
j

ac

(z t)
I

= _l'I_Re(reiwt>
=
meEE

{11)

waarin het complexe getal r gegeven wordt

r : L (.,..•m•m+l
.,. * k z5(m) e i (kliS

(JIII)

m

-

k

(11+ 1 ))

as

z + 't * 't

m m-1

~oor

• (k (JD) k (mk z5
(m) e -~
aS - as

1 ))

z)

{12)

Wanneer nu ook r beschreven wordt met behulp van een amplitude
en een fasehoek,

r = 1r1 eiY

1

gaat {11) over in
j

ac

(z t)=
I

l'l

2meEE

<lrlei<wt+r>+lrle-i<wt+r>)=-l'l-lrlcos(CA>t+y)
meEE

I

wat dan in een complexe notatie weer
j

ac

(z t) = _l'l_lrl ei<wt+yl = _l'l_reiwt
I

meEE

meEE

wordt. Wanneer het complexe getal r
dus te bepalen met
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bekend is,

zijn

J 8 c en cpJ

{13)

en
cl>

J

= y = arg er) = are tan( Im er) ) .

Reer>

(14)

In de formules ( 13) en ( 14) moet de waarde van r bepaald
worden in het punt z=Ltot. De sommatie over kz1 in ( 13) kan
eventueel weer herschreven worden tot een integraal over alle
toegestane waarden van de electron-energie.
Naast de admittantie Y, die de stroom-respons op een tijdafhankelijke variatie in de spanning beschrijft, is ook de
dynamische conductantie G, die het differentiële verband
tussen de tijdonafhankelijke stroom Jdc en de bias-spanning Va
weergeeft, te definiëren,
G

=

didc

dV8

=A

dJdc
:xy

dV8

(15)

•

In de limiet dat de frequentie van de tijdafhankelijke
variatie in de spanning naar nul gaat, zal de admi ttantie Y
gelijk worden aan de dynamische conductantie G. Dit is als
volgt aan te tonen. Stel dat de frequentie van de spanningsvariatie zó laag is, dat in de tijd die een electron nodig
heeft om de structuur te passeren de spanning niet (of verwaarloosbaar) verandert. Op elk willekeurig tijdstip T zal de
totale stroomdichtheid J=Jc~c+Jac(t=r) dan gelijk zijn aan de
tijdonafhankelijke stroomdichtheid Jc1c' die gevonden wordt
wanneer over de structuur alleen een (tijdonafhankelijke)
bias-spanning Va'=Va+Uaccos ((a)f) geschakeld· -wordt. (Gemakshalve
is de fasehoek Yac van de tijdonafhankelijke potentiaal nul
gesteld.) Deze situatie wordt de adiabatische limiet genoemd.
Uit het voorgaande volgt dat, wanneer de totale spanning zijn
maximale (of minimale) waarde heeft bereikt, de totale stroomdichtheid maximaal of minimaal is .. Het laatste hangt af van
het feit of de stroomdichtheid rond Va toe- of afneemt als
functie van de spanning. De fasehoek <I>J is dan nul of 11'.
Hieruit volgt dat voor de admittantie Y geldt dat
Y

= 1 1.m
• ( AxyJac
.
( ±A~ac)
,., ei+.,.) = 1 1.m
,.,
&.c~O

Uac

().c~o

,

( 1G )

Uac

waarin het plus- en het minteken gelden voor respectievelijk
<I>J=O en <I>J='7f.
Stel nu dat over de DBRT-structuur alleen een tijdonafhankelijke bias-spanning Va 1=Va+Û8 c geschakeld wordt. Uit (8) volgt
dat de spanning Va 1 gelijk is aan de bovengenoemde spanning
V8 ' , waarbij de waarde van T zodanig gekozen is dat (a)f gelijk
is aan een geheel aantal malen 2'71'. De bijbehorende stroomdichtheid Jc~c1=Jdc' is dan gelijk aan Jc~c+Jac (t=T) . Uit (9) volgt
dat dit weer gelijk is aan Jc~c±.Îacr waarin het plus- en het
minteken weer corresponderen met <J>J=O en <J>J='7f. Op dezelfde
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wij ze is af te leiden dat bij een bias-spanning V82=V8 -ûac een
stroomdichtheid Jc~c2=Jdc:;jac gevonden wordt.
Schrijf nu de definitie van G als
G = A

dJdc = lim ( Axy4.Jdc)
xy dV8
.1V8 -0
4. V8

en definieer
over in

4Jc~c=Jdc1-Jdc2

(

en 4V8 =V8 ,-Vs2·

Formule

(17)

17)

gaat dan

(18)
Uit vergelijken van (16) en (18) blijkt dan dat de dynamische
conductantie G en de admittantie Y voor zeer lage frequenties
van de opgelegde wisselspanning aan elkaar gelijk moeten zijn.
De dynamische conductantie G is voor de eerder beschreven
structuur bepaald uit het verloop, gegeven in figuur 4.1, van
de tijdonafhankelijke stroomdichtheid Jc1c als functie van de
bias-spanning V8 voor een situatie waarin geen wisselspanning
over de structuur geschakeld is. Voor het oppervlak Axy is
aangenomen dat dit rond is met een diameter van 4 JJ.m, een
waarde die experimenteel gebruikt is door Brown e.a. [BR088].
Het verloop van G als functie van V8 is weergegeven in figuur
4.4.
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Figuur 4.4: Dynamische conductantie G als functie van de
bias-spanning V8 •
Voor de vijf frequenties waarvoor de tijdonafhankelijke
stroomdichtheden zijn vergeleken met de stroomdichtheid die
gevonden wordt wanneer er geen wisselspanning wordt opgelegd,
is het verloop van de admi ttantie Y als functie van_, de biasspanning bepaald. Het reële deel van Y is voor elk van deze
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Figuur 4.5a: Reële deel van de admittantie Y als functie van
de bias-spanning V8 voor verschillende waarden
van de frequentie f. De frequentiewaarden voor
de curves worden bij V8=0.30 V van boven naar
beneden gegeven door 2 THz, 1 THz, 800 GHz, 200
GHz en 1GHz.
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Figuur 4.5b: Imaginaire deel van de admittantie Y als functie van de bias-spanning V8 voor verschillende
waarden van de frequentie f. De frequentiewaarden voor de curves worden bij V8=0.30 V van
boven naar beneden gegeven door SOOGHz, 1 THz,
2 THz, 200 GHZ en 1GHz. De laatste valt vrijwel
samen met de [Im(Y)=O)-as.
·
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Figuur 4.6a: Reële deel van de admittantie Y als functie van
de frequentie f voor enkele waarden van de
bias-spanning Va. Voor 10 log ( f) >12. 2 is de
figuur vijf maal vergroot weergegeven (rechter
as).
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Figuur 4.6b: Imaginaire deel van de admittantie Y als functie van de frequentie f voor enkele waarden van
de bias-spanning Va. De Va-waarden voor de
curves worden bij f=1 THz ( 10 log(f) =12. O) van
boven naar beneden gegeven door 0.300 V, 0.290
V, 0.282 V, 0.311 V en 0.216 V.
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frequenties afgebeeld in figuur 4.5a, het imaginaire deel
telkens in figuur 4.5b.
Vergelijken van de figuren 4.4 en 4.5 laat zien dat voor f=1
GHz de admittantie Y hetzelfde verloopt als de dynamische
conductantie G. Ook voor f=200 GHz is het verschil tussen Y en
G nog gering.
Om de frequentie-afhankelijkheid van de admittantie nader te
onderzoeken is voor enkele vaste waarden van V8 de admittantie
bepaald als functie van de frequentie. De resultaten hiervan
zijn weergegeven in de figuren 4.6a (reële deel) en 4.6b
(imaginaire deel). Uit de figuren blijkt dat de admittantie
pas gaat variëren als functie van de frequentie voor frequenties groter dan 10 GHz. Voor zeer hoge frequenties (f>10 THz)
gaat de absolute waarde van de admittantie naar nul. Hieruit
volgt
dat
wisselspanningen
met
zulke
frequenties
geen
tijdafhankelijke stroom door de DBRT-structuur zullen doen
ontstaan.
Wanneer voor de bias-spanning V8 een zodanige waarde wordt
gekozen dat de bijbehorende waarde van de dynamische conductantie G negatief is, kan het zijn dat er in de DBRT-structuur
spontane (stroomdichtheids-) oscillaties ontstaan. Hiervoor is ·
het nodig dat het nulpunt fo (de zelf-resonante frequentie) in
het verloop van het imaginaire deel van de admittantie Y als
functie van de frequentie bij die waarde van V8 , bij een lagere
frequentie gevonden wordt dan het nulpunt fro (de resistieve
cut-off frequentie) in het reële deel van Y. Als fo groter is
dan fro is namelijk het reële deel van de admittantie bij de
frequentie fo groter dan nul, waardoor er demping optreedt en
er geen spontane oscillaties kunnen ontstaan.
Wanneer fo kleiner is dan fro, is Re (Y) kleiner dan nul bij fo
en is het mogelijk om de DBRT-structuur te gebruiken als
oscillator of als versterker. In principe wordt de maximale
frequentie waarbij de DBRT-diode gebruikt kan worden als
oscillator of versterker gegeven door de -grootste waarde van
fro die bij één van de V8 -waarden waarbij G negatief is,
gevonden wordt. Uit de figuren 4.5 en 4.6 wordt als bovengrens
voor fro een waarde van fro=4 THz geschat •. In de praktijk blijkt
de maximale bruikbare frequentie veel lager te zijn. Dit wordt
ten eerste veroorzaakt doordat een experimentele DBRT-diode
een extra serieweerstand bevat die hoofdzakelijk opgebouwd is
uit een weerstand in de lagen links en rechts van de vijf
centrale lagen, en een weerstand die een gevolg is van
inhomogeniteiten op de plaatsen waar de electrische contacten
aangebracht zijn. De bijdrage van deze (positieve) serieweerstand in de totale admittantie leidt tot een lagere maximale
waarde van fro• Verder blijkt het bij gebruik als versterker zo
te zijn dat het versterkend vermogen sterk afneemt wanneer de
frequentie in de buurt van fro ligt, waardoor effectief de
maximale frequentie lager is dan fro. Zo wordt bij tunneldiodes (een halfgeleiderstructuur bestaande uit één barrière)
als vuistregel gehanteerd dat de maximale frequentie voor
versterking 1/3 van fro is [SCA66].
Bij de berekening van de in deze paragraaf gepresenteerde
stroomdichtheid, dynamische conductantie en admi ttantie voor
een DBRT-structuur is telkens aangenomen dat de potentiaal
(zowel het tijdafhankelijke als het niet-tijdafhankelijke
deel) binnen de structuur evenredig met de afstand verloopt.
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Omdat de het verloop van de potentiaal binnen de structuur in
werkelijkheid bepaald wordt door de ruimtelijke verdeling van
lading binnen de structuur, is deze behandeling feitelijk niet
correct. In het volgende hoofdstuk zal het model dan ook in
dit opzicht aangepast worden.
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Hoofdstuk 5

§5.1

Stroomdichtheid bij een tijdafhankelijke
potentiaal: zelfconsistente berekening.

Inleiding.

Tot nu toe is aangenomen dat, wanneer over een DBRT-structuur een gelijkspanning V8 en een wisselspanning Uaccos ((J)t)
geschakeld wordt,
het verloop van de tijdonafhankelijke
potentiaal en de amplitude van de tijdafhankelijke potentiaal
langs de z-as loodrecht op de scheidingsvlakken binnen de
structuur evenredig gaat met de afstand. Dit is geen correcte
behandeling, omdat het verloop van de tijdonafhankelijke
potentiaal langs deze as eigenlijk bepaald wordt door de
ruimtelijke ladingsdichtheid in de structuur, en het verloop
van de amplitude van de tijdafhankelijke potentiaal door de
tijdafhankelijke variaties in deze ladingsdichtheid.
Omdat de ruimtelijke ladingsdichtheid bepaald wordt door de
totale ruimtelijke electron-golffunctie •cx,y,z;t), en deze
golffunctie op zijn beurt weer afhangt van de tijdafhankelijke
en de tijdonafhankelijke potentiaal, die weer door de ruimtelijke ladingsdichtheid bepaald worden, is het nodig dat er
iteratief te werk wordt gegaan om tot een correcte oplossing
te komen. Deze oplossing wordt de zelfconsistente oplossing
genoemd.
In de volgende paragrafen worden de uitbreidingen op het
model uit hoofdstuk 4 beschreven die nodig zijn om voor een
DBRT-structuur de stroomdichtheid bij een bepaalde totale
spanning V8+U8 ccos((J)t) zelfconsistent te kunnen bepalen. In
§ 5. 2 komt eerst aan bod hoe het verloop van de tij dafhankelijke en de tijdonafhankelijke potentiaal binnen de structuur
bepaald kan worden uit het (ook tijd- en plaatsafhankelijke)
verloop van de ruimtelijke ladingsdichtheid. Daarna wordt in
§5.3 besproken hoe deze ladingsdichtheden bepaald kunnen
worden uit de golffuncties die met de theorie van hoofdstuk 4
berekend zijn. In §5.4 tenslotte worden de resultaten van op
zelfconsistente
wijze
uitgevoerde
berekeningen
van
de
stroomdichtheid,
dynamische
conductantie
en
admittantie
gepresenteerd.

§5.2

Verloop van de potentialen binnen de DBRT-structuur.

De DBRT-structuur is, zoals eerder vermeld, meestal opgebouwd uit achtereenvolgens een laag AlGaAs, een laag GaAs en
weer een laag AlGaAs, waarbij het geheel van deze lagen links
en rechts begrensd wordt door GaAs spacer- en bufferlagen.
Wanneer er over de structuur geen externe spanning geschakeld
is, leidt dit tot het in figuur 5.1 geschetste verloop van het
geleidingsbandminimum, namelijk dat van een potentiaalput
ingeklemd tussen twee potentiaalbarrières.
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Figuur 5.1: Onderzijde van de geleidingsband in een DBRTstructuur.
Wanneer er een tijdonafhankelijke bias-spanning · V8 over de
structuur geschakeld wordt (figuur 3.1), zullen de geleidingselectrenen in de structuur van links naar rechts gaan stromen.
Op verschillende · plaatsen in de structuur ontstaan dan
ladingsdichtheden. Allereerst zal een gedeelte van de van
links instromende electrenen aan de structuur reflecteren.
Hierdoor ontstaat in de spaeerlaag links van de structuur een
ophoping van electrenen. Deze laag wordt de accumulatielaag
genoemd, en de tijdonafhankelijke ladingsdichtheid in deze
laag wordt aangeduid met Pa•
Wanneer de energie van de inkomende electrenen in de buurt
van het resonante niveau in de put ligt, is er sprake van een
grote transmissiekans voor deze electronen. De coëfficiënten
voor de golffuncties die deze electrenen beschrijven zijn dan
in het gebied rechts van de structuur, en ook in de put,
duidelijk groter dan nul. Hieruit volgt dat, wanneer er
electrenen met zulke energie-waarden de structuur inkomen, de
kans groot is dat deze electrenen zich in de put of in het
gebied rechts van de structuur bevinden •. Er is dan sprake van
een negatieve ladingsdichtheid Pw in de put.
Ook in het gebied rechts van de structuur is er sprake van
een negatieve bijdrage in de totale ladingsdichtheid door de
electrenen die door de structuur gestroomd zijn. Toch is in
een gebied dat direkt rechts aan de structuur grenst effectief
een positieve ladingsdichtheid Pd aanwezig. Dit gebied wordt de
depletielaag genoemd. In het bovenstaande is reeds vermeld
dat, wanneer over de structuur een tijdonafhankelijke spanning
V8 geschakeld wordt, er in de accumulatielaag en de put negatieve ladingsdichtheden ontstaan. In deze gebieden overtreft
het aantal geleidingselectrenen het aantal electrondonoren. In
de depletielaag ontstaat een situatie waarin het aantal vrije
electrenen kleiner is dan het aantal electrondonoren. Het
aldus ontstane overschot aan positieve lading is beduidend
groter dan de negatieve bijdrage van de electrenen die door de
structuur gestroomd zijn. In de depletielaag is derhalve
effectief sprake van een positieve ladingsdichtheid Pd·
Omdat de geleidingselectrenen in de structuur (vrijwel)
allemaal een energie hebben die lager ligt dan de onderkant
van de geleidingsband ter plekke van de barrières, zal de
ladingsdichtheid ter plekke van de barrières verwaarloosbaar
zijn ten opzichte van die vóór, achter en tussen de barrières.
Deze ladingsdichtheden zullen daarom nul gesteld worden.
52

Wanneer er over de DBRT-structuur ook nog een harmonische
tijdafhankelijke spanning Uaccos ((J)t) geschakeld wordt, zal dit
leiden tot tijdafhankelijke variaties in de totale ladingen in
de accumulatielaag, de put en de depletielaag. De ladingsdichtheden Pa, Pw en Pd zijn dan zowel afhankelijk van de
plaats als van de tijd.
De diëlektrische verplaatsing ~(~,t) in een materiaal hangt
samen met de plaats- en tijdafhankelijke ladingsdichtheid
p(~,t) via

JCl2Cr.,

t)

J

.n) da = p (..z:::,

S

(1)

t) d<t •

V

Hierin is S een gesloten oppervlak, V het door S omsloten
volume en n de normaalvector op het oppervlak s. In een homogeen, isotroop medium met relatieve diëlectrische constante er
wordt het verband tussen het electrisch veld ~ en de diëlectrische verplaatsing D gegeven door
l2(.z:, t}

= e0 trE(z:,

t)

.

(2)

De verandering in uitwendige potentiaal V voor een electron
dat verplaatst wordt in een gebied met electrisch veld ~(~,t)
kan worden bepaald uit
L

V(.z:, t}

= V(z:0 ,

t} - q 9

J(E

(I., t} . d.l)

.

(3)

Lo

Omdat de potentialen binnen de structuur alleen langs de zas variëren, en niet langs de x- en y-as, zullen de ladingsdichtheden Pa, Pw en Pd alleen een functie zijn van de zplaatscoördinaat en de tijd. Omdat cie opgelegde tijdafhankelijke potentiaal harmonisch varieert in de tijd, wordt gesteld
dat ook het tijdafhankelijke deel van de verschillende
ladingsdichtheden harmonisch in de tijd varieert, en wel met
dezelfde frequentie als de opgelegde potentiaal. Ter vereenvoudiging is verder aangenomen dat het tijdonafhankelijke deel
van de ladingsdichtheden, en de amplitudes van de tijdafhankelijke delen, constant zijn als functie van z in de gebieden
waar de afzonderlijke ladingsdichtheden gedefinieerd zijn. In
navolging van hoofdstuk 4, waar voor de tijdafhankelijke
potentialen overgegaan is naar een complexe notatie, worden de
ladingsdichtheden nu complex weergegeven door
p1 ( I., t )

= p1 ( t ) = p1

~

+ u1e

i(wt+8j)

;

•

J

= a, w, d .

(4)

Hierin zijn de verschillende 8i's fasehoeken die eventuele
faseverschillen tussen de variaties in de ladingsdichtheden en
de opgelegde tijdafhankelijke potentiaal weergeven. De echte
ladingsdichtheden kunnen wederom gevonden worden door het
reële deel van (4) te nemen.
Uit (3) is af te leiden dat, wanneer de potentiaal niet
verandert langs de x- en de y-as, de x- en y-componenten van ~
gelijk moeten zijn aan nul, dus ~=(O,O,E). Dan moet ook voor
de diëlectrische verplaatsing gelden dat de alleen de z-component ongelijk is aan nul, ofwel ~(O,O,D). Wanneer aangenomen
53

wordt dat het oppervlak van de structuur loodrecht op de z-as
niet verandert als functie van z, kan (1) worden herschreven
tot
z

D(z~

t)

= D(z=L 0

1

t) +

Jp (z'~

t) dz 1

(5)

Lo

Wanneer de integraal in (5) gaat over een interval waar p(z,t)
niet afhangt van z, dus p(z,t)=p(t), gaat (5) over in
D(zl t)

= D(z=L0

1

t) + (z-L0 )

p ( t)

en de potentiaalverandering
gegeven door (zie (2) en (3))

1

over

(6)

zo'n

interval

wordt

dan

z

V(zl t)

= V(z=L 0

1

t)

_....!I!!_ JD<z'~

t) dz 1

=

EaEzLo

Met behulp van (7) kan nu het verloop van de potentiaal binnen
de structuur bepaald worden uit de ladingsdichtheden p8 , Pw en

Pd·

Er is al vermeld dat, wanneer over de structuur een tijdafhankelijke spanning geschakeld wordt, de totale ladingen in de
accumulatielaag, de put en de depletielaag ook gaan variëren
in de tijd. Tot nu toe is alleen nog maar gesproken over
tijdafhankelijke variaties in de ladingsdichtheid. De totale
lading in een gebied wordt echter gegeven door de ladingsdichtheid in dat gebied maal het desbetreffende volume. Het
oppervlak van de structuur loodrecht op de z-as (de stroomrichting)
is weliswaar constant, maar de diktes van de
accumulatielaag en de depletielaag kunnen wel variëren. De
putbreedte is een structuurparameter en is dus wel constant.
Voor de variaties in de lengtes ~ en ~ wordt weer aangenomen
dat deze harmonisch zijn, met eenzelfde frequentie als de
opgelegde harmonische potentiaal. In een complexe notatie
worden de lengtes L8 (t) en ~(t) gegeven door
L J. ( t)

= LJ

+

11 •
I(.J

ei c,., t + XJ l

•

I

J.

:

a d
I

I

(8)

waarin Xj weer een fasehoek is.
De totale lading in deze lagen, per eenheid van oppervlak
loodrecht op de stroomrichting, is dan gelijk aan
(9)

waarbij j weer de index a of d is. Wanneer geldt dat Ój<<p1 en
lj<<Lj, is de laatste term in (9) verwaarloosbaar en var1.eren
ook de totale ladingen in de accumulatie- en depletielaag
harmonisch in de tijd. Aan bovenstaande eisen zal voldaan zijn
wanneer de amplitude van de wisselspanning veel kleiner is dan
de tijdonafhankelijke spanning, U8 c<<V8 • In dat geval zal ook
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de variatie in de ladingsdichtheid in de put veel kleiner zijn
dan de tijdgemiddelde ladingsdichtheid, ów<<Pw·
Aangenomen wordt nu dat de contacten waar de spanningsbron
op aangesloten is zich zeer ver (oneindig ver) links en rechts
van de structuur bevinden, en dat het electrisch veld E en dus
ook de diëlectrische verplaatsing D daar gelijk zijn aan nul.
In het gebied links van de accumulatielaag ( z<-La (t) , figuur
5.2) is het aantal vrije electrenen gelijk aan het aantal
electrondonoren, en de totale ladingsdichtheid in dit gebied
is daarom nul. Uit (6) volgt dan dat de diëlectrische verplaatsing D ter plekke z=-L8 (t) gelijk is aan D(z~-~,t)=O. De
diëlectrische verplaatsing D(z,t) wordt in het accumulatiegebied dan gegeven door
D(z, t) = D(z=-L4 ( t), t) + [z+L 4 ( t)] Pa ( t) =
(10)
-La ( t) <z<O ,
Uit (7) volgt dan dat de potentiaal
gegeven wordt door

in de accumulatielaag
(11)

De totale potentiaalverandering V8 (t)
is dan

over de accumulatielaag

Wanneer V8 (t) nu in complexe notatie geschreven wordt,
V ( t)
a

= Va

+ U

a

ei<wt+y.>

(13)

'

volgt uit (12), na aanname dat ó8 <<p 8 en t 8 <<La en verwaarlozing
van de producttermen met ó8 t 8 en t 8 2 , dat
V
a

=

-qe p L 2
o r a a

2t e

(14)

en
(15)
Voor latere berekeningen aan de structuur zal het verloop van
de totale potentiaal als functie van z opgedeeld worden in een
vijftal gebieden waar de tijdonafhankelijke potentiaal en de
amplitude van de tijdafhankelijke potentiaal constant gesteld
worden. Deze gebieden zijn de accumulatielaag, de eerste
barrière, de put, de tweede barrière en de depletielaag, en
worden aangeduid met respectievelijk de indices 1, 2 ,3, 4 en
5. De constante potentiaal-waarde in elk van deze gebieden
wordt bepaald door de z-afhankelijke potentiaal in zo'n gebied
te middelen over het gehele z-interval dat dit gebied beslaat.
De gemiddelde potentiaalverandering <V8 > (t) over de accumulatielaag wordt dan gegeven door
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0

<Va>(t)

=

J

~t)

L
a

[V(z,t)-V(z=-La(t))]dz

(16)

-L.(t:)

Wanneer <Va>(t) analoog aan (13) in complexe notatie geschreven
wordt, wordt met (16) voor het tijdonafhankelijke deel <Va> van
<Va>(t) gevonden dat

=

-qe p L 2
6ee
o r aa'

(17)

en voor de amplitude <Ua> en de fasehoek <ya> van het tijdafhankelijke deel dat

(18)
Op analoge wijze kan nu de potentiaalverandering over de
eerste barrière, de put, de tweede barrière en de depletielaag
bepaald worden. Bij het bepalen van vb1 (t) met behulp van (7)
op het interval O<z<l.Jb1 geldt dat D(z=O,t) gelijk is aan
Pa (t) La (t) , en Pb1 (t) =0. De potentiaal verandering Vb1 (t) over de
eerste barrière met hoogte Hb1, en de gemiddelde waarde
hiervan, worden op gelijke wijze als in (13) en (16) in een
complexe notatie weergegeven. Voor de tijdonafhankelijke en
tijdafhankelijke delen van Vb1 (t) geldt dan dat

(19)
en voor dezelfde delen van <Vb1> (t) dat

( 20)

Voor de potentiaalverandering Vw(t) over de put, en het gemiddelde daarvan, wordt gevonden

=

1
-qe [PaLa + PwLw]Lw
2
toer
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1

<U~ei<r.,> =
w'

-qe[.!p
~ etx.+]:_Ö L eta.+]:_ö L i&.,]L
2 a a
2 a a
6 w we
w

e e
0

(21)
.

I

De potentiaal verandering over de tweede barrière,
wordt beschreven met

met hoogte

H~,

(22)
Voor de potentiaalverandering over de depletielaag worden nog
langere formules dan (21) en (22) gevonden. Uit het feit dat
voor de totale structuur moet gelden dat deze ladingsneutraal
is,
volgt het volgende verband tussen de verschillende
ladingsdichtheden en de bijbehorende lengteschalen,
Pa(t) La(t) + Pw(t) Lw+ pd(t) Ld(t)

=0

,

(23)

ofwel
(24a)

(24b)

Met behulp van deze laatste formules wordt de potentiaalverandering over de depletielaag eenvoudig gegeven door
=

qe
2e t
0

=

p L
d

p L

qe

3e e
0

2
d

I

I

I

d

2
d

I

(25)
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De eerder genoemde stuksgewijs constante potentialen in de
gebieden 1 tot en met 5 zijn eenvoudig uit te drukken in de
bovenstaande formules voor de potentiaalveranderingen over de
verschillende structuurdelen. Het nulniveau voor de potentialen wordt niet door deze formules vastgelegd en kan dus vrij
gekozen worden. Door de structuur links van de accumulatielaag
te aarden, wordt daar het nulniveau voor de potentiaal gelegd,
dus V(z=-L8 (t),t)=O. De stuksgewijs constante potentialen in de
gebieden 1 tot en met 5 worden op complexe wijze weergegeven
via
(26)

De tijdonafhankelijke delen hiervan worden gegeven door

vl =<Va>

I

(27)

en de amplitudes en fasefactoren van de tijdafhankelijke delen
door

(28)

De totale potentiaalverandering VtotCt) over de structuur is
gelijk aan de opgelegde spanning V8 +U8 ccos (<Ut+Yac) maal de electronlading qe. Wanneer de potentiaalverandering Vtot (t)
in
complexe notatie gegeven wordt door Vtot+Utotexp [i ( <Ut+Ytot) ] ,
leidt dit tot
(29)

en
( 30)

Uit het laatste volgt direct dat moet gelden dat Ytot=Yac•
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In figuur 5.2 Z1Jn een tijdonafhankelijke potentiaalverdeling, bepaald uit de ruimtelijke ladingsverdeling in de
structuur, en het stuksgewijs constant gemaakte verloop van
deze potentiaalverdeling afgebeeld. De waarden van Pa, La, Pw,
Pd en Lc1 waarmee deze potentiaalverdeling bepaald is, zijn de
bij V8=0.80V zelfconsistent berekende waarden (§5.4). Omdat de
lengtes La en Lc1 veel groter blijken te zijn dan de lengten Lt, 1 ,
Lw en 4z, zijn de lengte-schalen in de accumulatielaag en de
depletielaag op respectievelijk 1/10 en 1/40 van de ware
grootte afgebeeld. Ook zijn de barrière-hoogtes verkleind
weergegeven.

Ef ~ ·-··-··-··-··-··-···

..,..---J- -,

'

\.

I
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\I

,
---J
(2)

(3)

(4)

\

(5)
\
\
'\

' ...... , __
~ ~.......

-

0

Figuur 5.2: Verloop van de tijdonafhankelijke potentiaal in
de structuur, berekend uit de ladingsverdeling,
en het bijbehorende verloop van de stuksgewijs
constant gemaakte potentiaal. De lengte-schalen
in de accumulatielaag en de depletielaag zijn
verkleind weergegeven, evenals de barrièrehoogtes.
De theorie waarmee de potentiaalverdeling bepaald kan worden
wanneer de verschillende ladingsdichtheden bekend zijn, is nu
volledig beschreven. Wanneer de potentiaalverdeling bekend is,
kan met de theorie van hoofdstuk 3 overal in de structuur de
electrongolffunctie berekend worden. In de volgende paragraaf
zal worden afgeleid hoe uit deze electrongal ffunctie weer de
locale ladingsdichtheden berekend kunnen worden.
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§5.3

Berekenen van de ladinqsdichtheden.

Om de ruimtelijke ladingsdichtheden in de verschillende
delen van de structuur te kunnen bepalen is het nodig dat de
electrongolffuncties in die delen van de structuur bekend
zijn. Wanneer een electron met een z-bijdrage e in de energie
van links de structuur inkomt, wordt de totale electrongolffunctie in een deelgebied j van de structuur volgens
formule (1), hoofdstuk 4 gegeven door
1Jr

J' tot

(x,y, z; t) =

1
.IL L L

y

x y

E[A
z

m

(e+m1iCA>)

eik6 i(c+ml\(o)Jz+

J

·

Wanneer Aj (e+mh(a)), Bj (e+mh(a)) en kzj (e+mh(a)) kortweg aangeduid
worden met Aj (m), Bj (m) en kj (m), wordt de waarschijnlijkheidsdichtheid Pj(x,y,z;t) om een electron op een tijdstip t aan te
treffen ter plekke (x,y,z) in gebied j gegeven door
Pj(x,y,z;t)

= Vj,eoe(x,y,z;t)1Jrj,e

0

=

e(x,y,z;t)

=

1
L L L PJ (z, t)
x y

(31)

z

waarin Pj(z,t) de waarschijnlijkheid is dat een electron op het
tijdstip t aangetroffen wordt bij een coördinaat z. Pj(Z,t)
wordt gegeven door
PJ(z, t)

= EE[AJ(~) eiki(~Jz+BJ(~)

e-iki(~Jz].x

~~

.

De
(electron)ladingsdichtheid op tijdstip t
ter plekke
(x,y,z) wordt nu gegeven door deze waarschijnlijkheid te
vermenigvuldigen met de electronlading qe, de spinontaarding g 8
van een electron en de Fermi-Dirac verdelingsfunctie voor de
energie,
waarna
het geheel gesommeerd wordt over alle
mogelijke waarden van de componenten kx, ky en kz 1 van de
golfvector van de ingaande (kz 1>0) electronen. De sommaties
over kx en ky zijn in formule (35) van hoofdstuk 2 al bepaald.
De ladingsdichtheid in een punt op een bepaald tijdstip blijkt
nu alleen afhankelijk te zijn van de z-coördinaat en de tijd t
en wordt gegeven door
lik
1 2meff
R(
l
p(z,t) =E---E.q~P-(z,t)ln(l+e"Erc)
k6l

2~

s

J

4~

1;2 p

(33)

Wanneer de tijdonafhankelijke potentiaal v 1 in gebied 1 bekend
is, kan deze sommatie overgaan in een integraal over alle
mogelijke waarden van de z-bijdrage e in de totale electron60

energie,
(34)
De tijdonafhankelijke ladingsdichtheid p(z) wordt bepaald
door het tijdgemiddelde te nemen van (34). Omdat Pj(Z,t) de
enige term in (34) is die van de tijd afhangt, wordt p (z)
gegeven door (34), wanneer daarin Pj(z,t) vervangen wordt door
zijn tijdgemiddelde <Pj(z,t)>t,

= E[Ai(m)Aj(m)

<Pj(z, t) >t

+Ai(m)Bj(m) e 2 ik1(m)z+

m

(35)
+Bi (m) Aj (m) e - 2 ik1 <ml z +Bi (m) Bj (m) ] •

In de vorige paragraaf is aangenomen dat de ladingsdiebtheden constant zijn over de gebieden waar ze aangetroffen
worden. om een constante waarde Pi voor de ladingsdichtheid in
het gebied j te verkrijgen wordt de waarde van p(z) over het
gehele gebied gemiddeld, pj=<p(z)>z. Omdat in (34) Pj(Z,t) ook
de enige term is die van z afhangt, moet om pi te bepalen
<Pj(z,t)>t uit (35) ook nog over z gemiddeld worden. Hierbij
wordt gebruik gemaakt van
(36)
om de twee kruistermen in (35) die van z afhangen te middelen
over de lengte Lj van het gebied j. Wanneer kjLj veel groter is
dan één, volgt uit (36) dat deze kruistermen tot zeer kleine
waarden uitmiddelen.
·
De tijdafhankelijke component van de ladingsdichtheid in
gebied j kan ook met (34) bepaald worden door daaruit, analoog
aan de bepaling van de tijdafhankelijke stroomdichtheid in
hoofdstuk 4, alle termen met een tijdafhankelijkheid exp(±i~t)
op te tellen, en deze som dan te middelen over de lengte van
het gebied. Het tijdafhankelijke deel van de ladingsdichtheid
is echter ook op een andere wij ze te bepalen, namelijk door
uit te gaan van het behoud van lading,

J(~.n) da :tf p (.z:,
+

S

t) d'r:

= o.

(37)

V

In de vorige paragraaf is de ladingsdichtheid in een gebied j
gedefinieerd als
pi(t) =Pi+ öiei<(a)t+ajl,

en de tijdafhankelijke lengte van het gebied als
Li ( t)

= Li

+ @i ei <(a)t+xjl •

Als de lengte van gebied j niet tijdafhankelijk is, moet ti nul
gesteld worden. Wanneer de stroomdichtheid J:(z,t) in de z61

richting ter plekke z geschreven wordt als -J(z,t),gz, met
J( z I t)

= J( z)

+

J( z)

ei[(,)t++Czl 1

I

en indien verder wordt aangenomen dat het oppervlak van de
DBRT-structuur loodrecht op de stroomrichting van de electrenen gelijk is voor alle waarden van de z-coördinaat, gaat {37)
over in
i (I)[PJ~Jeixj +öJLieiaJ] ei(,Jt

=

J(L0 +LJ ( t)) -J(L0 ) +[J(L0 +LJ ( t)) e 1+<Lo+L1Ctl > -J(L0 ) e 1+<Lo>] e 1 (,Jt.

Hierin is La de z-coördinaat van het begin van gebied j.
Uit formule (4) van hoofdstuk 4 volgt direct dat in een
gebied j de tijdonafhankelijke stroomdichtheid Joc niet afhankelijk is van de plaats. Uit {37) volgt dat zelfs moet gelden
dat de tijdonafhankelijke stroomdichtheid overal in de structuur gelijk is. Indien er een (ook tijdonafhankelijk) verschil
tussen de stroomdichtheden bij twee verschillende waarden van
de z-coördinaat op zou treden zou dit namelijk leiden tot een
onbeperkte groei in de tijd van de positieve of negatieve
lading in het gebied tussen deze twee z-coördinaten.
De (eventuele) tijdafhankelijke variatie in de lengte van
het gebied j is wel van invloed op de waarde van het verschil
van de tijdafhankelijke stroomdichtheden. Omdat Lj veel groter
is dan tj zal deze invloed slechts een tweede orde bijdrage in
de totale tijdafhankelijke stroomdichtheid vormen. Deze bijdrage wordt derhalve verwaarloosd. De bovenstaande formule
gaat nu over in
i(I)[PJ~JeiXj +ÖJLJeiaj]

= J(La+LJ) ei+CLo+Ljl_J(Lo_> eiHLo>.

{38)

De temperatuurafhankelijke verdeling van de electrenen over
alle mogelijke electron-energieën wordt bepaald door de waarde
van de Fermi-energie E1 • De Fermi-energie voor de electrenen in
het reservoir links van de DBRT-structuur wordt bepaald uit de
donor-dichtheid N0 in dit reservoir. Hierbij wordt aangenomen
dat elke donor één electron heeft afgestaan. De electrongolffuncties bij alle mogelijke totale electron-energieën
worden genormeerd zodat ze elk één electron in een 'doos' met
afmetingen (L,c, Ly, Lz) beschrijven. De tijdonafhankelijke electrondichtheid Pet in het reservoir wordt dan gegeven door
{39)
waarin de sommaties over alle mogelijke waarden van kx, ky en
kz gaan. Door gebruik te maken van formule {34) uit hoofdstuk 2
kan {39) herschreven worden tot een drievoudige integraal over
de drie k-componenten. Deze integraal kan dan weer omgewerkt
worden tot een integraal over alle mogelijke electronenergiewaarden, die dan gegeven wordt door
Pel

= qeNc !7;.12 <PEt)

•

(40)
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Hierin is Ne de effectieve toestandsdichtheid in de geleidingsband bij een temperatuur T,

=

N

c

( meU
gs 21t'h2P

)3/2

=

( meffkBT)3/2
gs

21t'h2

( 41)

'

en f/112 ( J3Et) de Ferm i-Dirac integraal van orde

=

!Fl/2 (T))

2J.. el/2 de

L

.

(42)

.fit o 1 + ee-'1

De waarde van de Fermi-energie Et bij een temperatuur T kan
nu bepaald worden uit N0 =Ncfi112 (/3Et). Voor de hiertoe benodigde
inverse functie van f/112, en ook voor de functie f/112 zelf,
bestaan nauwkeurige machtreeksbenaderingen [BLA82]. ·
Er wordt nu aangenomen dat het aanbod van electronen vanuit
het linker reservoir naar de accumulatielaag toe zodanig is,
dat er in de accumulatielaag continu sprake is van een FermiDirac thermische verdeling van de electronen over alle
mogelijke electron-energieën. De Fermi-energie E/ (t) van de
electronen in de accumulatielaag is dan gelijk aan de energieafstand tussen de fermi-energie in het reservoir en de gemiddelde potentiaalwaarde in de accumulatielaag,
E:(t) = E -<V>-<U>ei<wt+<y.,>) = E:-<u>ei<wt+<y.,>)
...

f

a

a

...

a

(43)

•

Het tijdafhankelijk Z1Jn van deze effectieve Fermi-energie
komt voort uit het feit dat het aanbod van electronen vanuit
de accumulatielaag naar de structuur varieert in de tijd.
De aanname dat de electronen in de accumulatielaag ten alle
tijde thermisch verdeeld zijn volgens een Fermi-Dirac statistiek heeft tot gevolg dat de totale ladingsdichtheid in de
accumulatielaag bepaald kan worden met behulp van de Ferm iDirac functie van orde ~' en zijn afgeleide. Wanneer namelijk
de amplitude van de tijdafhankelijke potentiaal <U8 > (veel)
kleiner is dan ksT kan f/112 (J3E/ (t) ) eerste orde ontwikkeld
worden rond /3Et 8 ,

.9:

1/2

(AEa(t))
1-'

f

= .9:1/2 (AEa)
1-' f

-A<U>ei(wt+<y.,>) d!F1/2(T))
1-'

. ,.w,.

a

.,.,,

I

"

'l•Ef

(44 )

De ladingsdichtheid in de accumulatielaag is nu het aantal
electronen per volume-eenheid dat er meer is dan electrondonoren. De tijdonafhankelijke en tijdafhankelijke ladingsdichtheden in de accumulatielaag worden dan gegeven door
( 45)

ö ei&.,
a

= rr'::!Ie N c <Ua >ei<y.> p d.9'1/2
(T)) I
,.w,.
.,.,,

11•PE;

(46)

De ladingsdichtheid Pw(t) in de put kan, na bepaling van de
golffuncties in de put, berekend worden met behulp van formules (34) en (38) en de formules voor de stroomdichtheden uit
hoofdstuk 4. In deze formules dient dan voor de Fermi-energie
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overal de effectieve Fermi-energie E18 (t) genomen te worden.
Omdat de tijdonafhankelijke ladingsdichtheid bepaald wordt
door het tijdgemiddelde van (34) te nemen, wordt de tijdonafhankelijke ladingsdichtheid in de put gegeven door (34) met
Pj(z,t) vervangen door zijn tijdgemiddelde, en met E 18 als
Fermi-energie. Voor de bepaling van de tijdonafhankelijke
stroomdichtheid op een willekeurige plaats in de structuur
geldt iets soortgelijks. Deze wordt nu namelijk gegeven door
formule (3) uit hoofd~tuk 4, met wederom E 18 als Fermi-energie,
en de waarschijnlijkheidsstroomdichtheid j(z,t) vervangen door
zijn tijdgemiddelde.
Het feit dat de Fermi-energie nu tijdafhankelijk is, heeft
wel consequenties voor de formule voor de tijdafhankelijke
stroomdichtheid, en dus ook voor de formule voor de tijdafhankelijke ladingsdichtheid in een gebied j. Dit blijkt
wanneer in formule (3) uit hoofdstuk 4 voor de Fermi-energie
de tijdafhankelijke, effectieve Fermi-energie E18 (t) genomen
wordt, en daarna meteen een eerste orde ontwikkeling rond E18
toegepast wordt, ... k

~u.- zl
J= L
k•l

41t2

l

n ·
i(c.~t:+<y .. >l
egsm eff J'( z, t ) [ 1 n ( 1 + e IS<E/-c •l) - _..,<Ua>e
____;;;_____ .
li2P

(47)

1+ers<e"-E;l

Wanneer hierin, analoog aan de eerder gegeven formule voor de
stroomdichtheid J ( z, t) , de waarschijnlij kheidsstroomdichtheid
j(z,t) geschreven wordt als

j (z,

t)

= <j (z,

t) >eijd+ iac<z, t)

=j

(z) + iac(z) eifc.~t:•+<zll,

is (47) uit te werken tot een som van vier termen, waarvan er
één de tijdonafhankelijke stroomdichtheid is en er één een
tweede orde tijdafhankelijke term is· die verwaarloosd wordt.
De twee overige termen vormen samen · de tijdafhankelijke
stroomdichtheid J(z)exp[i(~t+~(z)],
Ak
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(48)

De eerste term hierin is de tijdafhankelijke stroomdichtheid
zoals die in hoofdstuk 4 geformuleerd is. De tweede term is
een extra bijdrage in de tijdafhankelijke stroomdichtheid die
een gevolg is van de variatie in het aantal electronen dat
vanuit de accumulatielaag de structuur ingaat. De tijdafhankelijke ladingsdichtheid in een deel van de structuur wordt nog
steeds gegeven door formule (38), alleen moet voor de bepaling
van de tijdafhankelijke stroomdichtheden gebruik gemaakt
worden van (48).
De ladingsdichtheid Pd(t) in de depletielaag bestaat uit een
negatieve bijdrage p.(t) van de electronen die door de structuur zijn gestroomd en een eindige tijd in de depletielaag
verblijven alvorens in het rechter reservoir te verdwijnen, en
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een positieve bijdrage p.(t) die ontstaat omdat in de depletielaag het aantal electrenen in de geleidingsband veel kleiner
is dan het aantal electrondonoren. De negatieve bijdrage p_(t)
in de ladingsdichtheid in de depletielaag kan op dezelfde
manier als de ladingsdichtheid in de put bepaald worden. Voor
het bepalen van de positieve bijdrage p.(t) wordt weer gebruik
gemaakt van de Fermi-Dirac functie T112 •
Allereerst wordt de Fermi-energie Etr in het reservoir rechts
van de depletielaag bepaald uit de donordichtheid Nor in dit
reservoir. De tijdonafhankelijke en tijdafhankelijke delen van
de positieve ladingsdichtheid p.(t) worden nu bepaald door met
behulp van de Fermi-Dirac functie van orde ~ de (negatieve)
ladingsdichtheid van donor-electrenen in de depletie-laag, en
de variatie hierin, te berekenen en deze op te tellen bij de
positieve ladingsdichtheid N0 re van de donor-ionen. om dit te
kunnen doen is het nodig dat de effectieve Fermi.:.energie E1d
voor de donor-electrenen in de depletielaag bekend is. Deze
Fermi-energie wordt gedefinieerd als de energie-afstand tussen
de Fermi-energie E{ in het reservoir en de waarde van de
potentiaal
in
de
depletielaag
(gebied
5).
Omdat
deze
potentiaal opgebouwd is uit een tijdonafhankelijk deel en een
tijdafhankelijk deel, zal ook deze effectieve Fermi-energie
tijdafhankelijk zijn. Wanneer Vd' gedefinieerd wordt als het
verschil tussen de tijdonafhankelijke potentiaal v 5 in de
depletielaag en de totale tijdonafhankelijke potentiaal Vtotr
(49)
en op gelijke wijze het verschil in de tijdafhankelijke potentiaal geschreven wordt als
(50)
dan wordt de
gegeven door

effectieve

Fermi-energie · in

de

depletielaag
(51)

Voor de laatste overgangen in (49) en (50) is gebruik gemaakt
van (25).
Met behulp van (51) wordt voor het tijdonafhankelijke deel
van de positieve bijdrage P+ (t) in de ladingsdichtheid in de
depletielaag gevonden dat
(52)
en voor het tijdafhankelijke deel dat
ö+ei&.

= - qeNcU~eiy~ p d.9""~2 (Tl)

I

'I ·~Ef

(53)

Overigens zal voor grote waarden van de bias-spanning, wanneer
Vd' groot is, E1d veel kleiner dan nul zijn. Er bevinden zich
dan, zeker voor lage temperaturen,
(vrijwel) geen donorelectrenen in de depletielaag. Het tijdafhankelijke deel P+ van
de positieve ladingsdichtheid is dan gelijk aan N{e, terwijl
de tijdafhankelijke ladingsdichtheid zeer (verwaarloosbaar)
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klein is. Zoals eerder vermeld kan de negatieve bijdrage p.(t)
in de ladingsdichtheid in de depletielaag van electrenen die
door de structuur gestroomd zijn bepaald worden met de
formules waarmee eerder de ladingsdichtheid in de put bepaald
is.
Door
p. (t)
en
P+ (t)
op
te
tellen
kan
dan
de
ladingsdichtheid in de depletielaag, Pd(t), berekend worden.
In het voorgaande is beschreven hoe de ladingsdichtheden in
de accumulatielaag, de put en de depletielaag bepaald kunnen
worden wanneer de golffuncties in deze gebieden bekend zijn.
Deze golffuncties kunnen op hun beurt ·bepaald worden met
behulp van de theorie uit hoofdstuk 3. Door dit te combineren
met de formules uit §5. 2 kunnen op iteratieve wij ze zelfconsistente oplossingen verkregen worden.·Dit wordt behandeld in
de volgende paragraaf, waarna de resultaten van enkele zelfconsistente berekeningen beschreven zullen worden.

§5.4

Zelfconsistente oplossingen.

De zelfconsistente oplossing voor een DBRT-structuur in een
tijdafhankelijke potentiaal zal straks mede bestudeerd worden
aan de hand van berekeningen van admittanties. Omdat deze
berekend worden in de limiet dat de amplitude van de tijdafhankelijke potentiaal naar nul gaat, zal deze amplitude bij de
berekeningen zeer klein gekozen worden. Als gevolg hiervan
zullen de tijdafhankelijke variaties in alle grootheden (V, p
en L) zeer klein zijn. Verder zal er ook zeer weinig verschil
zijn tussen de tijdonafhankelijke delen van deze grootheden,
bepaald bij aanwezigheid van een tijdafhankelijke potentiaal,
en de tijdonafhankelijke grootheden zoals die gevonden worden
wanneer er geen tijdafhankelijke potentiaal is.
Dit laatste wordt gebruikt om het iteratieve rekenwerk te
beperken, door eerst iteratief een zelfconsistente oplossing
te bepalen voor een DBRT-structuur waarover alleen een
tijdonafhankelijke bias-spanning Va geschakeld is. Uit deze
berekening
zijn
dan
alle
tijdonafhankelijke
grootheden
(potentialen V, ladingsdichtheden p, lengtes L) bekend. Deze
tijdonafhankelijke
grootheden
worden
dan
als
constante
parameters genomen in een berekening waar, bij dezelfde Va, ook
een tijdafhankelijke spanning Uaccos(~t) over de DBRT-structuur
geschakeld
is.
Deze berekening
levert na
herhaaldelijk
itereren dan zelfconsistente waarden voor de verschillende
tijdafhankelijke grootheden (U, ó, t) en hun fases (y, 9, X)
op.
Het iteratief zoeken van een zelfconsistente oplossing voor
het stromen van electrenen door een DBRT-structuur bij een
tijdafhankelijke
potentiaal
Vtot=qeVa
gebeurt
als
volgt.
Allereerst wordt er een waarde voor de potentiaalverandering Va
over de accumulatielaag gekozen. Met behulp van de formules
(14) en (45) kunnen dan Pa en La berekend worden. Verder worden
er ook aanvangswaarden voor de ladingsdichtheid in de put Pw,
en voor de bijdrage p.
in de ladingsdichtheid in de
depletielaag gekozen (beide nul, of waarden die bij een
eerdere berekening, voor een Va-waarde die in de buurt ligt,
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gevonden zijn) • Als p 8 , Lat Pw en Lw bekend zijn volgt uit het
behoud van lading (24a) een waarde voor Pd~· Met behulp van de
vergelijkingen voor Vd en Pd worden dan Vd, Pd en ~ ieder
afzonderlijk bepaald. De verschillende ladingsdichtheden en
lengtes zijn dan bekend, zodat de tijdonafhankelijke potentialen in de verschillende deelgebieden van de structuur, en de
totale potentiaalverandering Vtot over de structuur, bepaald
kunnen worden (§5.2).
Voor een bekende, stuksgewijs constante potentiaalverdeling
kunnen met behulp van de theorie uit hoofdstuk 3 de coëfficiënten van de golffunctie voor elk deelgebied van de structuur bepaald worden. De ladingsdichtheid in de accumulatielaag
is bepaald met behulp van de fermi-dirac integraal van orde ~'
wat een normering op 1 1 1 van de electrongolffunctie in het
accumulatiegebied inhoudt. Deze normering is toegepast op de
golffunctie in alle deelgebieden van de structuur door aan de
ingaande golf niet een amplitude 1, maar 1//(1+l:Rm) toe te
kennen. Wanneer de golffunctie in de put en in de depletielaag
bekend is, kunnen nieuwe waarden voor Pw en voor de bijdrage Pin Pd berekend worden. Om de stabiliteit bij het itereren te
waarborgen worden voor deze ladingsdichtheden de gemiddeldes
genomen van de nieuwe 'en de oude waarden, waarna deze
gemiddelde waarden gebruikt worden als startwaarden voor een
volgende iteratieslag. De iteratie wordt afgebroken wanneer
het relatieve verschil tussen de oude en de nieuwe waarden
voor beide ladingsdichtheden kleiner is dan 10- 6 %.
De zelfconsistente oplossing voor dezelfde DBRT-structuur
bij die waarde van vat wanneer over de structuur ook een
tijdafhankelijke potentiaal met frequentie f geschakeld is,
wordt direct daarna iteratief bepaald. Dit gebeurt op vrijwel
dezelfde manier als de bovenbeschreven iteratie. Wederom wordt
begonnen met een keuze voor de potentiaal in de accumulatielaag, dus met een keuze voor de amplitude U8 en de fasehoek Ya•
Omdat Utot/l'l(a) veel kleiner dan één moet zijn, en omdat het voor
latere
berekeningen van
admittanties · nodig
is dat
de
verstorende amplitude zeer klein is, is telkens U8 =10- 7ll(a)
gekozen. Met behulp van (15) en (46) worden met de gekozen
waarden van U8 en Ya dan &at aat ta en Xa bepaald. Voor de
variaties &w en &_ in de ladingsdichtheden Pw en P-, en de
bijbehorende fasehoeken, zijn ook beginwaarden gekozen. Uit
ladingsbehoud (24b) en de formule voor Ud (25) volgen dan
waarden voor &d, ad, .ed en Xd· De tijdafhankelijke variaties in
de verschillende ladingsdichtheden en lengtes zijn dan bekend,
en
de
tijdafhankelijke
potentialen
voor
elk
van
de
deelgebieden, en voor de totale structuur, kunnen dan berekend
worden. Met behulp van de theorie van hoofdstuk 3 kan dan weer
de golffunctie voor elk deelgebied van de structuur bepaald
worden, waaruit dan weer nieuwe waarden voor &w, aw, &_ en a_
volgen. De nieuwe waarden voor &wexp(iaw) en ó_exp(ia_) worden
gemiddeld met de oude waarden, waarna deze gemiddeldes complex
vermenigvuldigd worden met exp(-iYtot), waarin Ytot de nieuwe,
berekende fasehoek van de totale tijdafhankelijke potentiaal
is. Dit laatste gebeurt omdat de fasehoek van de opgelegde
tijdafhankelijke potentiaal nul gesteld is. De over -Ytot in
fase gedraaide gemiddeldes worden als startwaarden voor een
volgende iteratieslag gebruikt. De iteratie wordt afgebroken
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wanneer voor zowel ów als ó_ geldt dat de absolute waarde van
het (complexe) verschil tussen de oude en de nieuwe waarde van
ójexp(iyj) kleiner is dan 10- 8 maal de absolute waarde van het
gemiddelde van deze waarden, en gelijktijdig geldt dat de
absolute waarde van de fasehoek Ytot kleiner is dan 10- 8 •
De bovenbeschreven iteratieve berekening is uitgevoerd voor
een DBRT-structuur met twee barrières die elk 17 Ä breed zijn,
gescheiden door een put van 45 Ä breed (de barrière-breedtes
zijn iets veranderd ten opzichte van de vorige hoofdstukken om
staks een vergelijking met experimenteel werk van Brown e.a.
[BR088] te kunnen maken). De barrièrehoogtes zijn beide weer
1.0 ev. De vijf centrale lagen van de structuur zijn opgebouwd
zoals gegeven in figuur 5.1, waarbij .zowel links als rechts
aan de structuur gedoteerde GaAs-reservoirs met een donordichtheid N0=2 10 17 cm- 3 grenzen. Voor de temperatuur is in de
berekening een waarde van 4 Kelvin genomen, in tegenstelling
tot de experimentele waarde van 295 K. Dit is gedaan omdat een
zulk hoge temperatuur tot zeer lange rekentijden leidde, en
omdat bij deze hoge temperatuur er zeer veel andere processen,
die niet in het model zijn opgenomen, een rol spelen in het
transport van electrenen
(o.a.
interaètie met fononen).
Desalniettemin zal er toch enig vergelijk tussen theorie en
experiment gemaakt kunnen worden. De Fermi-ener~ie in een
reservoir met een donor-dichtheid N0=2 10 17 cm- , bij een
temperatuur van 4 K, blijkt Et=18.6 meV te zijn.
De resultaten van de tijdonafhankelijke, zelfconsistente
berekeningen worden in de figuren 5. 3, 5. 4 en 5. 5 gepresenteerd. Om een vergelijking mogelijk te maken tussen de zelfconsistente en niet-zelfconsistente berekeningen zijn in de
figuren ook resultaten van niet-zelfconsistente berekeningen
opgenomen. Om deze resultaten onderling vergelijkbaar te maken
zijn bij de niet-zelfconsistente berekeningen het potentiaalverval over de accumulatielaag en de depletielaag op dezelfde
W~Jze
berekend als in het zelfconsistente geval, terwijl
binnen de structuur het verloop van de potentiaal evenredig
met de afstand genomen is.
In figuur 5. 3 is het op zelfconsistente wij ze berekende
verloop van de totale bias-spanning Va over de structuur, en de
spanningsval Vd over de depletielaag, weergegeven als functie
van de spanningsval Va over de accumulatielaag (getrokken
lijnen). De bistabiliteit is in deze figuur al herkenbaar op
de plaatsen waar bij dezelfde waarde van Va verschillende
waarden van Va mogelijk zijn. Uit de figuur blijkt dat dit
bistabiele gebied zeer smal is. Dit is algemeen geldig voor
structuren met dunne, hoge barrières, en wordt veroorzaakt
door het feit dat het in zulke structuren niet mogelijk is dat
de ladingsdichtheid in de put een zeer grote waarde aanneemt.
In de figuur zijn ook dezelfde, op niet-zelfconsistente wijze
bepaalde curves weergegeven (onderbroken lijnen). Hier treedt
vanzelfsprekend geen bistabiliteit op.
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Figuur 5.3: Verloop van de totale spanningsval V8 over de
structuur, en van de spanningsval Vd over de
depletielaag, als functie van de spanningsval Va
over de accumulatielaag. Beide curves zijn zowel
zelfconsistent (getrokken lijn) als nietzelfconsistent (onderbroken lijn) bepaald.
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Figuur 5.4: Verloop van (a) de ladingsdichtheden Pa, Pw en
Pd en (b) de lengtes La en ~. Alleen van ~ is,
naast het op zelfconsistente wijze verkregen
verloop, ook het niet-zelfconsistente verloop
weergegeven (onderbroken lijn).
Het op zelfconsistente wijze bepaalde verloop van de
ladingsdichtheden Pa, Pw en Pd is als functie van Va afgebeeld
in figuur 5. 4a, en het verloop van de lengtes La en ~ in
figuur 5.4b. De ladingsdichtheid Pd blijkt voor deze waarden
van Va constant te zijn. De spanning Vd is hier zo groot dat er
geen electrenen vanuit het rechter reservoir in de depletielaag door kunnen dringen. Verder is de negatieve bijdrage P- in
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Pd van electrenen die van links naar rechts door de structuur
gestroomd zijn, verwaarloosbaar ten opzichte van de positieve
ladingsdichtheid p+=N0 re~Pd· Een verandering in de totale lading
in de depletielaag bij een verandering van de bias-spanning
wordt dus vrijwel geheel veroorzaakt door een verandering in
de lengte Lei van de depletielaag. De ladingsdichtheid Pw is
slechts op een beperkt Va-interval ongelijk aan nul. Alleen
voor deze Va-waarden zullen er significante verschillen tussen
de resultaten van zelfconsistente en niet-zelfconsistente
berekeningen Z1Jn.
In de figuren 5.4a en 5.4b zijn de
resultaten van de niet-zelfconsistente berekeningen bijna
allemaal weggelaten, meestal omdat de resultaten vrijwel
gelijk waren aan die van de zelfconsistente berekeningen (pa,
Pd en La) • Verder is de niet-zelfconsistente ladingsdichtheid
in de put per definitie gelijk aan nul. In figuur 5.4b is wel
het op niet-zelfconsistente wij ze berekende verloop van de
lengte Lei weergegeven als functie van Va (onderbroken lijn).
Het verloop van de stroomdichtheid J, zowel zelfconsistent
(getrokken lijn) als niet-zelfconsistent (onderbroken lijn)
bepaald, is als functie van de bias-spanning V8 weergegeven in
figuur 5.5a. In de figuur is de (op een zeer smal V8 -interval
gelegen) bistabiliteit van de zelfconsistent bepaalde stroomdichtheid herkenbaar.
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Figuur 5.5a: Verloop van de stroomdichtheid J, zowel op
zelfconsistente (getrokken lijn) als nietzelfconsistente (onderbroken lijn) wijze
bepaald, als functie van de bias-spanning V8 •
In figuur 5.5b zijn dezelfde curves nogmaals weergegeven, nu
elk als functie van de spanningsval Va over de accumulatielaag.
De twee curves blijken als functie van Va slechts weinig van
elkaar te verschillen. Dit komt omdat bij de zelfconsistente
berekening de totale lading in de put, PwLw, altijd veel
70

kleiner is dan de totale ladingen in de accumulatielaag en de
depletielaag. Hierdoor zal bij de zelfconsistente berekening
het verloop van de potentiaal binnen de barrières en de put
bij benadering lineair met de lengte gaan, waardoor de ligging
van het resonante niveau in de put bij de zelfconsistente
berekening niet zeer veel zal verschillen van die bij de nietzelfconsistente berekening. In hoofdstuk 2 is al gebleken dat
de ligging van het resonante niveau in de put een van de meest
bepalende parameters is voor de waarde van de stroomdichtheid.
Omdat de totale lading in de put vooral invloed heeft op de
potentiaalverandering over de tweede barrière en de depletielaag (via behoud van lading), is de invloed van deze lading op
de totale potentiaalverandering over de structuur veel groter
(figuur 5.3). Hierdoor zijn er wel duidelijke verschillen
tussen beide curves wanneer ze afgebeeld worden als functie
·
van de bias-spanning V8 •
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Figuur 5.5b: (links) Verloop van de stroomdichtheid J, zowel
op zelfconsistente (getrokken lijn) als nietzelfconsistente (onderbroken lijn) wijze
bepaald, als functie van V8 •
Figuur 5.6: (rechts) Experimenteel verloop van de stroom
als functie van de bias-spanning V8 , gemeten bij
een temperatuur van 295 K [BR088].
In figuur 5.6 is het door Brown e.a. [BR088] experimenteel
bepaalde verloop van de stroom weergegeven als functie van de
bias-spanning V8 • De metingen zijn verricht bij een temperatuur
van 295 K. Omdat de afvallende flank in de stroomcurve gelegen
is rond de V8 -waarde waarbij het resonante niveau in de put
lager komt te liggen dan de kleinst mogelijke waarde voor de
electron-energie, zal de ligging van deze flank, en van de
maximale waarde voor de stroom, slechts weinig veranderen als
functie van de temperatuur. De maximale waarde voor de stroom
wordt experimenteel gevonden bij V8 =0. 83 V, en het sterkst
afvallende deel van de flank tussen deze waarde en V8=1. 0 V.
Theoretisch wordt de maximale waarde van de stroomdichtheid
gevonden bij V8=0. 78 V, en de flank tussen deze waarde en
V8=0. 87 V ( zelfconsistente berekening) . Er is een vrij goede
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overeenstemming tussen deze waarden. De niet-zelfconsistente
berekening levert een maximale waarde voor de stroomdichtheid
op bij Va=O. 70 V, en een afvallende flank in de J (Va) -curve
tussen deze waarde en Va=0.88 V. Deze waarden wijken veel meer
af van de experimentele waarden.
De maximale waarde van de stroom wordt experimenteel op 4.8
mA bepaald. Uit de maximale waarde voor de theoretische
stroomdichtheid (0.63 10 9 A/m2 ) en het oppervlak van de
structuur loodrecht op de stroomrichting (rond, met een
diameter van 4~m) volgt een maximale stroomwaarde van 7.9 mA.
Het is niet vreemd ··dat deze waarde wat groter is dan de
experimentele waarde. Ten eerste is het bekend dat coherente
tunneling-modelen de stroomdichtheid in het algemeen enigszins
overschatten. Verder zullen temperatuursinvloeden de maximale
waarde voor de experimentele stroomdichtheid verkleinen. Zo
zullen bijvoorbeeld de electrenen zich bij hogere temperaturen
over een veel groter aantal waarden voor de electron-energie
verdelen. Hierdoor zal het aantal electrenen dat de structuur
binnenkomt met een energie in de buurt van het resonante
niveau in de put afnemen, waardoor ook de stroomdichtheid
afneemt.
Uit de beide J(Va)-curves uit figuur 5.5a is het verloop van
de dynamische conductantie G bepaald. De dynamische conductantie is in figuur 5. 7 afgebeeld als functie van Va. Dit is
gedaan omdat de zelfconsistent bepaalde G het sterkst varieert
in de buurt van de bistabiliteit in de J (Va) -curve. Wanneer
deze dynamische conductantie afgebeeld werd als functie van Va,
zouden deze variaties op een zeer smal Va-interval aangetroffen
worden, wat een zeer onduidelijke figuur oplevert. Het blijkt
dat een zelfconsistente berekening veel grotere negatieve
waarden (in principe oneindig groot) oplevert dan een niet0.10
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beneden 2 THz, 1 THz, 500 GHz, 100 GHZ en 1 GHz.
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Figuur 5.8b: Imaginaire deel van de admittantie Y als
functie van V8 voor vijf verschillende waarden
van de frequentie van de opgelegde wisselspanning. Bij V8 =0.12 V zijn deze frequenties van
boven naar beneden 100 GHz, 500 GHz, 1 THz, 2
THz en 1 GHz.
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zelfconsistente berekening. In het midden van het gebied met
negatieve
waarden
van
G wordt
bij
de
zelfconsistente
berekening ook een smal Va-interval aangetroffen met (grote)
positieve waarden voor G. Op dit interval nemen zowel V8 als J
af bij een toename van Va. Dit deel van de J(V8 ) curve wordt
instabiel verondersteld [NOT90).
De admittantie Y is op zelfconsistente wij ze bepaald als
functie van Va voor vijf verschillende waarden van de
frequentie van de opgelegde wisselspanning, te weten f=1 GHz,
100 GHz, 500 GHz, 1 THz en 2 THz. In figuur 5.8a zijn de bij
deze frequenties berekende reële delen van de admittantie
weergegeven als functie van V81 in figuur 5. Sb de imaginaire
delen. Voor kleine waarden van de frequentie f benadert het
reële deel van de admittantie weer het verloop van de
dynamische conductantie.
_
In figuur 5.8a is te zien dat bij toename van de frequentie
de grote negatieve en positieve waarden van het reële deel van
Y rond Va=O .122 V snel af gaan nemen, en dat het gebied waar
Re(Y) een positieve waarde heeft zich gaat verbreden. Hieruit
volgt dat voor het gebruik van deze DBRT-diode als versterker
voor signalen van een zo hoog mogelijke frequentie de diode
niet gebiased moet worden op een V8 -waarde waar de dynamische
conductantie zo groot mogelijk is, maar bij een iets lagere
(bv. Va=0.117 V, V8 =0.84 V) of iets hogere (Va=0.126 V, V8 =0.89
V) waarde. Dit wordt geïllustreerd door figuur 5.9a, waarin
het verloop van het reële deel van de admittantie als functie
van de frequentie van de opgelegde wisselspanning afgebeeld is
voor zes verschillende waarden van Va, namelijk Va=0.090 V,
0.110 V, 0.117 V, 0.122 V, 0.126 V en 0.132 V. In figuur 5.9b
zijn
de
bijbehorende
imaginaire
delen
weergegeven.
De
nulpunten in het reële deel van de admittantie worden gevonden
bij f=1 THZ (Va=O .117 V) en f=2. 5 _ THz (Va=O .126 V) • Deze
waarden zijn duidelijk groter dan de hoogste frequentie-waarde
van circa 500 GHz waarbij op het Va~interval met grote,
negatieve waarden van de dynamische coilductantie (0.120 tot
0.123 V) nog een negatieve waarde voor het reële deel van de
admittantie gevonden wordt (figuur 5.8a).
In hoofdstuk 4 is reeds vermeld dat de grootste frequentiewaarde waarbij een DBRT-diode als. versterker of oscillator
gebruikt kan worden in principe gegeven wordt door de grootste
waarde van het nulpunt fro in het reële deel van Y als functie
van de frequentie, bij een Va-waarde waarbij de dynamische
conductantie G negatief is. Hiervan uitgaande wordt een
maximale waarde van fro gevonden ~4 THz (figuren 5.8a en 5.9a)
bij een Va-waarde ~0.132 V. Experimenteel treden vrijwel altijd
parasitaire serie- enjof parallelweerstanden op, die een tot
een kleinere maximale waarde van fro leiden. Verder mag de
negatieve waarde van het reële deel van Y voor een bruikbaar
versterkend vermogen, of een voldoende groot vermogen van een
oscillator niet te klein zijn. Op grond van deze overwegingen
zal de DBRT-diode het meest bruikbaar zijn wanneer deze
gebiased wordt op V8 =0. 84 V (Va=O .117 V) , met een fro van 1 THz.
Brown heeft experimenteel voor de oscillatie-frequentie van
de bovenbeschreven DBRT-diode een maximale waarde die boven de
200 GHz ligt gevonden. Het vrij grote verschil tussen de
experimentele, bij 295 K bepaalde waarde, en de voor T=4 K
theoretisch berekende waarde zou veroorzaakt kunnen worden
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door het feit dat bij hoge temperaturen de electronen
interacties ondervinden met bijvoorbeeld fononen. Om hier met
zekerheid uitspraken over te kunnen doen zou dit nader
onderzocht moeten worden.
Het verloop van de admittantie Y uit de figuren 5.8 en 5.9
is ook op niet-zelfconsistente wij ze bepaald. De resultaten
van deze berekeningen zijn opgenomen in appendix c. Globaal
leiden deze berekeningen tot dezelfde conclusies als de
zelfconsistente berekeningen uit de figuren 5.8 en 5.9.
In het voorgaande is geleidelijk een model ontwikkeld
waarmee op zelfconsistente wijze het stromingsgedrag van
electronen door een DBRT-structuur, zowel onder invloed van
tijdonafhankelijke
als
tijdafhankelijke
extern
opgelegde
spanningen, beschreven kan worden. In het volgende hoofdstuk
zal ter afsluiting dit model vergeleken worden met andere
theoretische modellen.
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Hoofdstuk 6:

§6.1

Discussie.

Inleiding.

In de voorgaande hoofdstukken is een model ontwikkeld
waarmee op zelfconsistente wij ze het coherent tunnelen van
electronen door een DBRT-structuur onder invloed van een
extern opgelegde tijdafhankelijke potentiaal beschreven wordt.
Het model is gebruikt om theoretisch stroom-spanningskarakteristieken te berekenen. Verder is ook onderzoek gedaan naar de
frequentie- en spanningsafhankelijkheid van de admittantie van
een DBRT-structuur.
De resultaten van deze berekeningen Z1Jn in hoofdstuk 5
vergeleken met de experimentele resultaten van Brown c.s.
[ BR088] . Uitgaande van alleen de structuurparameters van de
DBRT-diode en de datering van de reservoirs links en rechts
van de structuur, bleek het model de Va-waarde waarbij de
stroomdichtheid maximaal is, en het Va-interval waar de
stroomdichtheid het sterkst afneeemt bij toenemende Va, vrij
goed te voorspellen. De maximale waarde van de stroomdichtheid
bleek 60% te worden overschat. Dit is mogelijk een gevolg van
het feit dat de berekening is uitgevoerd voor een temperatuur
van 4 K, terwijl gemeten is bij 295 K.
Uit
de
admittantie-berekeningen
werd
voor
praktische
toepassingen van de DBRT-diode als oscillator of versterker
een maximale frequentie van 1 THz bepaald. De diode dient
hierbij niet gebiased te worden op een Va-waarde waarbij de
dynamische conductantie zo groot mogelijk is, maar op een iets
lagere Va-waarde. Experimenteel zijn oscillaties tot 200 GHz
geobserveerd. In hoeverre het vrij grote verschil tussen
experimentele en theoretische waarde te - wij ten is aan het
verschil in temperatuur waarbij de beide waarden bepaald zijn,
dient nader onderzocht te worden.
In de volgende paragraaf wordt het tijdonafhankelijke deel
van het model vergeleken met het statische model van Joosten
(J0090B] en Noteborn (NOT90] dat als uitgangspunt is genomen
bij de ontwikkeling van het tijdafhankelijke model. In §6.3
wordt afsluitend het tijdafhankelijke model vergeleken met
andere modellen voor de tunnelling van electrenen door een
DBRT-structuur in een tijdafhankelijke potentiaal.

§6.2

Uitbreidingen op het statische model van Joosten et al.

Bij de ontwikkeling van het tijdafhankelijke model in de
vorige hoofdstukken is uitgegaan van het statische model van
Joosten en Noteborn. Het tijdafhankelijke deel van het
uiteindelijke model, zoals dat beschreven wordt in hoofdstuk
5, is feitelijk een op enkele punten aangepaste en uitgebreide
versie van dit statische model. De voornaamste veranderingen
worden in het onderstaande besproken.
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Het belangrijkste verschil tussen de twee modellen is de
wijze waarop de (effectieve) Fermi-energie, die bepalend is
voor de temperatuurafhankelijke verdeling van de inkomende
electrenen over alle mogelijke electron-energieën, berekend
wordt. In het statische model van Joosten en Noteborn wordt de
structuur aan de linkerkant niet begrensd door een accumulatielaag, maar door een spaeerlaag. Dit is een dunne, nietgedoteerde laag halfgeleidermateriaal waarin alle accumulatielading zich ophoopt. Uitgaande van een van de bias-spanning
afhankelijke Fermi-energie Et(V8 ) , wordt de ladingsdichtheid Psp
in de spaeerlaag in de limiet dat de temperatuur naar nul
Kelvin gaat, gegeven door
P SP

= -e gs
G1t2 (

2m

eéé

l\2

E (V:)
f

)3/2

(1)

B

Wanneer afgezien wordt van een eventuele ladingsdichtheid in
de put (niet-zelfconsistent rekenen) wordt de potentiaalverandering over de structuur gegeven door
E (V:) _
é

a

e

PspLspLstruc

eo er

= e V:

a

•

(2)

Hierin is Lsp de dikte van de spaeerlaag, en Lstruc de lengte van
de DBRT-structuur. In (2) isaangenomen dat een gedeelte van de
potentiaalval over de structuur benut wordt om de waarde van Et
te realiseren. Door (1) en (2) te combineren worden in het
model van Joosten en Noteborn Et en Psp bepaald. De waarde van
de Fermi-energie bij een bepaalde waarde van V8 wordt hierbij
dus bepaald door de structuurparameters Lsp, Lstrucr er en mett.
Ook geldt dat bij afwezigheid van een bias-spanning (V8=0) de
Fermi-energie gelijk aan nul is.
In het nieuwe model wordt allereerst uit de donordichtheid
een waarde voor de Fermi-energie in het linker reservoir
bepaald. De lengte van, de ladingsdichtheid in en de potentiaalval over de accumulatielaag worden daarna berekend en
zijn afhankelijk van V8 (hoofdstuk 5, formules (45)-(50)). In
deze berekening wordt ook de donordichtheid in de accumulatielaag betrokken. Als effectieve Fermi-energie wordt dan de
Fermi-energie van het linker reservoir, vermeerderd met de
gemiddelde waarde van de potentiaal in de accumulatielaag,
genomen. In het nieuwe model wordt de waarde van de Ferm ienergie dus in belangrijke mate bepaald door de donordichtheid
in het linker reservoir, iets wat in werkelijkheid ook
verwacht wordt. Ook het feit dat wanneer de totale lading in
de accumulatielaag toeneemt dit niet alleen leidt tot een
toename van de ladingsdichtheid in een smal deel van de
structuur (de spacerlaag), maar tot zowel een toename van de
ladingsdichtheid als een verbreding van het gebied waar deze
lading aangetroffen wordt, is een betere beschrijving van de
fysische realiteit. Als laatste is in het nieuwe model ook de
bijdrage van de potentiaalverandering over de depletielaag in
de totale potentiaal verandering over de structuur opgenomen,
wat in het model van Joosten en Noteborn nog niet het geval
was (zie (2)).
Een blijvend tekort in beide modellen is dat voor de
berekening van de accumulatielading uitgegaan wordt van een
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continue verdeling van de electrenen over alle mogelijke
waarden van de componenten kx, ky en kz van de totale
golfvector k (J-dimensionale berekening). In werkelijkheid
worden in het accumulatiegebied discrete niveau' s voor de zbijdrage in de energie aangetroffen (en derhalve discrete
waarden van kz), terwijl de verdeling over kx en ky wel continu
is. De accumulatielaag heeft dus eigenlijk een 2-dimensionaal
karakter, en de ladingsdichtheid zou bepaald moeten worden
door een sommatie van de electroner• die verdeeld zijn over de
verschillende subbanden. Wanneer de potentiaalval over de
accumulatielaag klein is, en de lengte van de accumulatielaag
groot is, zullen deze subbanden dicht opeen liggen. Door
wisselwerkingen met de doteringsniveau's
en de continu
doorstromende electrenen
zullen de subbanden zich gaan
verbreden. De JO-berekening van de ladingsdichtheid zal in
zo'n situatie geen grote fout introduceren. Uit het laatste
volgt direct dat het nieuwe model niet geschikt is voor
berekeningen aan structuren waarin spaeerlagen opgenomen zijn.
Door de geringe lengte van deze niet-gedoteerde lagen liggen
de subbanden in zo'n spaeerlaag relatief ver uiteen, wat tot
gevolg heeft dat de feitelijke ladingsdichtheid in zo'n laag
niet zeer groot is. In een JO-berekening zou de invloed van
een spaeerlaag dan ook zwaar overschat worden.

§6.3

Andere modellen voor tijdafhankelijk tunnelen.

Naar de tijdafhankelijke tunneling van electrenen door een
DBRT-structuur is in het recente verleden ook op andere
manieren onderzoek gedaan. Mains en Haddad [MAISS] hebben op
numerieke
wijze
oplossingen
voor
de
tijdafhankelijke
Schrödingervergelijking bepaald. Hierbij is slechts weinig aan
theorievorming gedaan, zodat er op dit gebied geen vergelijking gemaakt kan worden. De berekeningen van Mains en Haddad
zijn uitgevoerd voor een DBRT-structuur met iets andere, maar
toch vergelijkbare parameters (putbreedte 45.2 Ä, barrièrediktes 22.6 Ä, barrièrehoogtes 1.2-eV). Voor het verloop van
de admittantie als functie van de frequentie in het negatieve
differentiële weerstand-gebied hebben Mains en Haddad globaal
hetzelfde resultaat als dat, gegeven in figuur 5.9, gevonden.
Het (negatieve) reële deel van de admittantie blijkt ook hier
voor frequenties boven de 100 GHz af te gaan nemen. Het reële
deel van de admi ttantie heeft een nulpunt bij f=lO THz, wat
een factor 10 groter is dan de waarde die in hoofdstuk 5
bepaald is. Een Wigner-functie berekening van Mains en Haddad
levert een vrijwel constante waarde voor het reële deel van de
admittantie op voor frequenties tot ver in het THz-gebied.
Ook Frensley [FRE87B] heeft de tijdafhankelijke respons van
DBRT-devices
aan
de
hand
van
Wigner-verdelingsfuncties
bestudeerd. In deze rekenmethode wordt de quantumtoestand van
het systeem niet beschreven met behulp van golffuncties, maar
door gebruik te maken de zogenaamde Wigner-functie. Deze
functie is in feite de Fourier-getransformeerde van de
dichtheidsmatrix. De Wigner-functie f(x,p,t) is het quantum79

mechanische equivalent van de klassieke verdelingsfunctie, en
de
Liouville-vergelijking waaraan
f(x,p,t)
voldoet
komt
overeen met de klassieke Boltzmann-vergelijking. Uit een
numeriek berekende oplossing voor de Wigner-functies kan het
plaats- en tijdafhankelijke verloop van de ladingsdichtheid en
de stroomdichtheid berekend worden.
De berekeningen van
Frensley voor de tijdonafhankelijke stroomdichtheid leveren
voor de maximale waarde van de stroomdichtheid een waarde op
die een factor 12 groter is dan de experimentele waarde.
Admittantie-berekeningen
van
Frensley
geven
voor
lage
frequenties hetzelfde geleidelijke verloop voor het reële en
imaginaire deel te zien als figuur 5. 9. De af snij frequentie
ligt hierbij ongeveer een factor 10 hoger. Voor frequenties
boven deze afsnijfrequentie (f>10 THz) vindt Frensley een zeer
grillig verloop van beide curves,
wat niet
als
zeer
realistisch aangemerkt kan worden.
Toombs en Sheard (T0089] beschrijven het tunnelen van
electronen door een DBRT-structuur als een opeenvolging van
twee onafhankelijke tunnelprocessen (sequentia! tunneling),
één vanuit de emitter (accumulatielaag) naar de put, en één
vanuit de put naar de collector (depletièlaag). De processen
worden onafhankelijk verondersteld omdat in de visie van
Toombs en Sheard de coherentie van de golffuncties door de
herhaaldelijke reflecties in de put verloren gaat. Desalniettemin wordt toch het bestaan van een resonant niveau in de put
(wat bij twee opeenvolgende, onafhankelijke tunnelprocessen
niet voorkomt) aangenomen. Noteborn [NOT90] merkt al op dat
verschillende benaderingen die in het sequentia! tunnelingmodel gemaakt worden intuïtieve versies van het coherente
tunneling-model lijken te zijn.
De (tijdafhankelijke) tunnelprocessen worden in het sequentiële tunnelmodel beschreven met de volgende vergelijkingen,
d
dt

fit=

-E (fit- fq)

wltq'

q

(3)

(4)

Hierin zijn k, q en p de golfvectoren in de emitter, de put en
de collector, fk, fq en fp de bezettingsgraden van de bijbehorende toestanden en W~=W~ en W~=W~ overgangswaarschijnlijkheden. Uit (3) en (4) volgt dat in dit model een eventuele
verandering van de bias-spanning
(bijvoorbeeld door het
opleggen
van
een
tijdafhankelijke
spanning)
leidt
tot
tijdafhankelijke variaties in de verschillende bezettingsgraden (en dus in de ladingsdichtheden) omdat dat de oude
bezettingsgraden bij een nieuwe waarde van de externe spanning
niet meer in evenwicht zijn. De overgangswaarschijnlijkheden
worden hierbij constant verondersteld, onafhankelijk van de
extern aangelegde tijdafhankelijke spanning.
In het model zoals dat beschreven is in hoofdstuk 5 zijn de
tijdafhankelijke variaties in de ladingsdichtheden een gevolg
van het feit dat onder invloed van een tijdafhankelijke
potentiaal de electronen bij het tunnelen door een barrière
over kunnen gaan in een andere toestand. Wanneer dit vertaald
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wordt naar het model zoals dat gegeven is in (3) en (4) houdt
dit in dat onder invloed van de tijdafhankelijke potentiaal de
overgangswaarschijnlijkheden veranderen, met als gevolg dat er
geen sprake meer is van een evenwichtssituatie en er een
tijdafhankelijke variatie in de bezettingsgraden ontstaat. Dit
laatste lijkt een zeer natuurlijke verklaring voor het
ontstaan van tijdafhankelijke variaties ten gevolge van een
verandering in de externe opgelegde spanning.
Het in dit verslag ontwikkelde model is alleen gebruikt cm
berekeningen te doen aan DBRT-structuren waarover een externe
tijdafhankelijke potentiaal geschakeld is. De methode is in
principe ook geschikt om de invloed van andere tijdafhankelijke variaties in de potentiaalverdeling binnen de structuur
op het transport van electrenen door de structuur te bestuderen, zoals bijvoorbeeld de invloed van roostertrillingen
(fononen). Het model kan dan mogelijk een alternatief zijn
voor het imaginaire potentiaal-model van van Hall en Wolter
[HAL90], hetgeen nader onderzoek verdient.
Afsluitend kunnen als de twee belangrijkste conclusies van
dit afstudeeronderzoek beschouwd worden dat het uitgebreide
statische model veel realistischere resultaten oplevert dan
het oude model, en dat het dynamische model uitstekend
geschikt is voor de bepaling van de admi ttantie van DBRTstructuren.
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Appendix A:

§A.l

Besselfuncties.

Somreeks en qenererende functie.

De Besselfunctie Jm(v) wordt gegeven door de somreeks
J

m

- (v)mi-.
- LJ
2 k=O

(v)

(-1)k(v/2)2k
,
k! r(k+m+1)

(1)

waarin de functie r(z) gegeven wordt door
r(z)

=

f e-ttz-ldt

0

(2)

0

Uit (2)
dat
r(z)

is door partieel te integreren af te leiden dat geldt

=

(z-1) rcz-1)

(3)

Omdat verder geldt dat r(z=1)=1 volgt uit (3) dat voor waarden
van z die positieve gehele getallen zijn, r(z) gegeven wordt
door
r(z)

=

(z-1)!

0

(4)

Uit (1) is eenvoudig in te zien dat
Jm(-v)

=

(-1)mJm(v)

(5)

o

Verder is ook nog af te leiden dat voor integere waarden van m
geldt [PEA74]
(6)

Voor de Bessel functie is ook nog de volgende
functie van toepassing [PEA74],

exp{.!.(y-l:)}
=
2
Y

Ë

ymJm(v)

m•-•

,

y~O

genererende

(7)

Wanneer hierin y=exp(-i~t) gesubstitueerd wordt, wordt formule
(13) uit hoofdstuk 3 gevonden,
e-ivsin(wt)

= Ë

e-imwtJm(v)

m--•

(8)
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§A.2

Maximale waarde voor het quotiënt Ut 0 tf'h6l.

In hoofdstuk 3, §2 is opgemerkt dat, om het rekenwerk in de
hand te houden, het nodig is dat de somreeksen in de formules
(22) en (23) van dat hoofdstuk vroegtijdig kunnen worden
afgebroken. Uit (1) volgt dat voor een Besselfunctie Jm(v) de
laagste orde term evenredig is met v lml. Het is daarom mogelijk
de bovengenoemde somreeksen tot termen met lmls1 of lmiS2 te
beperken, als het argument van de Besselfuncties in deze
somreeksen maar klein genoeg gekozen wordt.
De formules (22) en (23) uit hoofdstuk 3 leggen een verband
tussen de coëfficiënten van de electrongolffunctie links en
rechts van één potentiaalstap. Een DBRT-structuur is opgebouwd
uit vier van zulke potentiaalstappen. Om meteen tot een criterium te komen waarmee aangegeven kan worden wanneer beperken
van de somreeks bij alle stappen tot lmls1 toegestaan is, is
onderzoek gedaan naar de nauwkeurigheid van de als functie van
de electron-energie e berekende transmissiecoëfficiënten To en
T. 1 • Er is hierbij gekozen voor een DBRT-structuur waarvan de
putbreedte 45 À is en de beide potentiaalbarrières 15 À breed
en 1 ev hoog zijn. De tijdonafhankelijke bias-spanning is op
nul gesteld. De amplitude van de tijdafhankelijke potentiaal
is stuksgewijs constant genomen op de manier, beschreven in
hoofdstuk 3, §2. De berekeningen zijn gedaan voor een frequentie f=2 THz van de tijdafhankelijke potentiaal, terwijl voor
de bijbehorende totale amplitude Utot verschillende waarden
tussen 0.02'h6l en 0.50'h6l zijn gekozen.
Voor alle waarden van Utot zijn de T0 - en T. 1-transmissiepieken
tweemaal
bepaald,
een keer via berekeningen waarin de
somreeksen beperkt zijn tot I mi 51 bij elke potentiaalstap en
één keer met overal de beperking lmls2. Omdat bij de laatste
berekeningen overal een orde nauwkeuriger gerekend is, zullen
de transmissiepieken hierbij ook nauwkeuriger bepaald zijn.
Wanneer er weinig verschil gevonden wordt tussen de transmissies berekend met lmls1 en die berekend met lmls2, mag dan ook
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Figuur A.1: Relatief verschil tussen maximale waarden van de
transmissiecoëfficiënten berekend met lmiS1 en
I mI 52 als functie van Utot/'h6l, voor zowel T0
(getrokken lijn) als T. 1 (onderbroken lijn) .
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aangenomen worden dat overal beperken van de somreeksen tot
lmiSl geoorloofd is.
In figuur A.l zijn, als functie van het quotiënt Utot/ll(J), de
relatieve verschillen tussen de maximale waarden van de transmissiecoëfficiënten bij lmiSl en lmiS2 weergegeven voor zowel
To als T_ 1 • Van de laatste is het maximum van de piek, veroorzaakt door electrenen die bij het passeren van de structuur
een verandering in energie ondergaan (de rechter piek van de 2
THz-curve in figuur 3. Ja), genomen. Uit de figuur is af te
leiden dat voor Utot/ll(J)<O .12 de relatieve fout in T0 verwaarloosbaar klein is, en de relatieve fout in T_ 1 kleiner is dan
0.25%.
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Appendix B:

Producttermen waaruit de matrixelementen t.10L
en t. 10 ziin samengesteld.

~00

§B.l

Deelmatrices met alleen elementen van 0(1) en O(v).

In hoofdstuk 3, §3 zijn voor een DBRT-structuur waarin aan
alle vier de interfaces even grote stappen U' in de amplitude
van de tijdafhankelijke potentiaal optreden, formules voor de
transmissie-amplitudes r(e-'JHa))=t.,o,
r(e)=too en r(e+'h(a))=t.,o
afgeleid. Hierbij werd aangenomen dat het quotiënt v=U' j'h(a)
zodanig klein was, dat termen van orde O(v 2 ) en hoger verwaarloosbaar klein waren. Hierdoor konden de vier deelmatrices
waaruit zowel de transfermatrix Mtr als de scattering-matrix s
opgebouwd geacht kunnen worden (hoofdstuk 3, (40) en (38))
beperkt worden tot matrices met negen (3x3) elementen. Gesteld
is dat de ordes van grootte van de elementen van deze matrices
worden gegeven door
a-1-1 a-10 a-1+1)
ao-1
(

a +1-1

aoo ao+1
a +1o a +1+1

=

(

0(1)
O(v)

O(v) O(v 2 )]
0(1) O(v)
•

O(v 2 )

O(v)

(1)

0(1)

Om dit laatste te kunnen bewijzen moet allereerst worden
aangetoond dat het product van twee matrices met elementen van
ordes zoals gegeven in (1) weer een matrix met elementen van
dezelfde ordes oplevert. Uit de formules (27), (28) en (29)
uit hoofdstuk 3, samen met het feit dat voor een Besselfunctie
Jm(v) evenredig is met vlml, volgt ·namelijk direct dat de
deelmatrices van een matrix Mj,j+ 1 die eeri potentiaalstap aan
een interface beschrijft qua orde gegeven worden door ( 1) •
Omdat de translatie-matrices Aj(Lj) qua orde vergelijkbaar zijn
met een eenheidsmatrix, en de transfermatrix Mtr een product
van translatiematrices en stapmatrices is, worden de ordes van
de elementen van de deelmatrices . van Mtr gegeven door ( 1)
indien het product van twee matrices die beide qua orde
gegeven worden door (1) een soortgelijke matrix oplevert.
De deelmatrices van de scattering-matrix zijn te schrijven
als producten van deelmatrices van de transfermatrix en van
inversen van deze laatste deelmatrices (zie bijvoorbeeld (41)
in hoofdstuk 3) • Daarom moet ook aangetoond worden dat de
inverse van een matrix met elementen van ordes zoals geschetst
in (1) qua orde weer eenzelfde matrix is.
Definieer twee matrices A en B volgens

Wanneer voor elk van de elementen alleen de term van de
laagste orde genoteerd wordt, wordt het matrixproduct AB van
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deze twee matrices gegeven door
( allb12 +a12b22) v

2
(aub13 +a12b23 +a13b33) V )
( a22b23 +a23b33)

a22b22
( a32b2a + a33b32)

v

v

a33b33

Net als voor A en B geldt ook voor deze matrix dat de orde van
elk van de elementen gegeven wordt door (1).
Wanneer de matrix A geïnverteerd wordt, wordt voor de
inverse matrix A- 1 de volgende matrix gevonden,
aaaa33-a23a3av
A-1= det\A)

2

3
a13a3av -a12a33v

a23a31v3-a21a33v

[

alla33-a13a31v4
2
3
(a32a21-a31aaa>v a31a12v -aJaauv

2
(a12a23-a13a22) V ]
a21a13v3-aaJauv
2
aua22-a1aa21v

Hierin staat det(A) voor de determinant van de matrix A, die
gegeven wordt door
det (A)

= a11aa2a33- (a12a21a33 +a32a23a11) v 2 +
4
+ (a13a32a21 +a12a23a31 -al3a3la22) v

Uit
1
det (A)

=

1
1-0(v 2 ) + ...

=1+0(v 2 )+.,,

volgt dat 1/det(A) van orde 0(1) is, en voor de inverse matrix
A- 1 geldt dan dat deze qua orde weer gegeven wordt door ( 1) •
Hiermee is het bewijs voor de stelling, · dat de ordes van de
elementen van de (3x3) -deelmatrices van de transfermatrix Mtr
en de scattering-matrix s gegeven worden door (1), voltooid.

§B. 2

De producttermen van t_ 10 , t 00 en t+1o en hun ordes.

In hoofdstuk 3, §3 wordt afgeleid dat de deelmatrix t van s,
die de transmissie van electrenen van links naar rechts door
de structuur beschrijft, geschreven kan worden als een product
van drie termen die elk afhangen van de transmissie- en
reflectie-matrices van de afzonderlijke barrières,
(hst3-43)
waarin de '1' voor een ( 3x3) eenheidsmatrix staat. Verder
wordt aangetoond dat de transmissie-amplitudes T(e) en T(e±~~)
gegeven worden door de matrix-elementen t 00 en t:~: 1 o. Voor de
wijze waarop de elementen van t, en ook van alle andere (3x3)
deelmatrices benoemd zijn wordt verwezen naar formule (1). De
matrix-elementen van t kunnen met de bovengegeven formule
90

geschreven worden als een som van negen produkten van elementen van t 11 , (1-ri'r 11 )- 1 en ti,

tmn

= i•-1
t

t

j•-1

{tii}mi{(1-rirxx> - 1}ij{ti}jn

·

Om na te gaan of er voor t 00 en tt 1o een of meerdere van deze
producttermen veel groter zijn dan de andere, is van elke productterm bepaald van welke orde in v deze is. Hierbij is
gebruik gemaakt van het feit dat voor de matrices ti, t 11 en
(1-ri 'r 11 ) - 1 de orde van elk van de elementen gegeven wordt door
formule (1).
De negen produkttermen waaruit t 00 samengesteld is, zijn
2

too = {tzz}o-1{(1-r.frzz) - 1}_1-1{ti}_1o +

O(v )

+ {tii}oo {(1-rirzz) - 1}o-1 {tz}_1o +

O(v 2 )

+ {tzz}o+1{(1-riru) _1l.1-1{tz}_1o +

O(v 4 )

+ {tzz}o-1{(1-r.frzz) - 1}-10 {tr}oo +

O(v 2 )

+ {tii}00{(1-rirzz)-1}00 {ti}OO

0(1)

+

+ {tzz}o+1{(1-r.frxx> - 1}+10 {tz}oo +

O(v 2 )

+ {tzz}o-1{(1-r.frzz) - 1}_1+1{tr}+1o +

O(v 4 )

+ {tzr}oo {(1-rirzz) - 1}o+1 {trl.1o +

O(v 2 )

+ {tzr}o+1{(1-r.frzz) - 1}+1+1{tz}+1o •

O(v 2 )

Van deze producttermen is er één de belangrijkste, namelijk de
term van orde 0(1). De producttermen voo~ t_ 10 worden gegeven
door
t-10

= {tii}_1-1{(1-r.frzz) - 1}_1-1{tr}_1o

+

O(v)

+ {tii}_1o { ( 1-r.fr zz> -1}o-1 {tr}_1o +

O(v 3 )

+ {tu}_1+1{(1-r.frzz) - 1}+1-1{tr}_1o +

O(v 5 )

+ {tii}_1-1{(1-rirzz) - 1}_1o {tr}oo

+

O(v)

+ {trrL1o {(1-rirzz) - 1}oo {tr}oo +

O(v)

+ {tii}_1+1{(1-r.frzz) - 1}+10 {tr}oo

+

O(v 3 )

+ {tii}_1-1{(1-r.frzz) - 1}-1+1{tr}+1o +

O(v 5 )

+ { tzz}_1o { ( 1-rir zz> -1}o+1 {trl.1o +

O(v 3 )

+ {tii}_1+1{(1-r.frzz) - 1}+1+1{trl.1o ·

O(v 3 )

Hierin zijn de drie termen van orde O(v) de belangrijkste. De
producttermen voor t. 10 zijn gelijk aan die van t_ 10 , alleen moet
dan overal in de indices '-1' vervangen worden door '+1', en
vice versa.
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Appendix c:

De niet-zelfconsistent bepaalde admittantie Y.

In hoofdstuk 5, §4 Zl.Jn figuren gepresenteerd waarin het
verloop van het reële en imaginaire deel van de op zelfconsistente wij ze bepaalde admi ttantie Y uitgezet is. Eenmaal als
functie van Va,
bij vijf verschillende waarden van de
frequentie f van de opgelegde wisselspanning, en eenmaal als
functie van deze frequentie, bij zes verschillende waarden van
Va (figuren 5.8a, 5.8b, 5.9a en 5.9b). Deze figuren zijn ook op
niet-zelfconsistente
wijze
bepaald
en
worden
hieronder
gegeven.
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Figuur C.la: Reële deel van de admittantie Y als functie van
Va voor vijf verschillende waarden van de frequentie van de opgelegde wisselspanning. Bij
Va=O.l2 V zijn deze frequenties van boven naar
beneden 2 THz, 1 THz, 500 GHZ, 100 GHZ en lGHz.
De laatste twee curves vallen vrijwel samen.
Net als bij de dynamische conductantie (figuur 5. 7) worden
bij de niet-zelfconsistente berekening in het Va-gebied van
0.11 tot 0.13 V veel minder grote negatieve waarden voor het
reële deel van Y gevonden dan bij
de
zelfconsistente
berekening. Ook het niet-zelfconsistent bepaalde imaginaire
deel heeft een veel geleidelijker verloop. De conclusies die
uit de figuren C.1a,C.lb, C.2a en C.2b getrokken kunnen worden
aangaande de meest geschikte waarde van de bias-spanning voor
het gebruik van de DBRT-diode als oscillator of versterker, en
de
hoogst
bereikbare
frequentie
hierbij,
zijn
globaal
hetzelfde als die, genoemd in §5.4.
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Figuur C.1b: Imaginaire deel van de admittantie Y als
functie van Va voor vijf verschillende waarden
van de frequentie van de opgelegde wisselspanning. Bij Va=0.122 V zijn deze frequenties van
boven naar beneden 500 GHz, 1 THz, 100 GHz, 2
THz en 1 GHz. De laatste valt vrijwel samen met
de nul-as.
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Figuur C.2a: Reële deel van de admittantie Y als functie van
de frequentie f van de opgelegde wisselspanning,
voor de zes verschillende waarden van Va die in
de figuur vermeld staan.
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Figuur C.2b: Imaginaire deel van de admittantie Y als
functie van de frequentie f van de opgelegde
wisselspanning, voor zes verschillende waarden
van V8 • Hiervan zijn er vijf in de figuur
vermeld. De niet benoemde curve, die hoort bij
V8 =0.132 V, wijkt alleen bij zeer hoge waarden
van de frequentie af van nul.
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