
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Towards optical amplification for silicon photonics

Ngô, H.N.

Publication date
2012

Link to publication

Citation for published version (APA):
Ngô, H. N. (2012). Towards optical amplification for silicon photonics. [Thesis, fully internal,
Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:27 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/towards-optical-amplification-for-silicon-photonics(315f5554-9f60-4d55-a0ef-8da9136748c0).html


Samenvatting

Deze thesis, met de titel �Towards optical ampli�cation for silicon photonics" fo-
cust op de optische eigenschappen van materialen met mogelijke toepassingen in
Si fotonica. De thesis heeft zeven hoofdstukken, waarbij er in elk hoofdstuk een
onafhankelijk probleem wordt behandeld met betrekking op hoofdonderwerp.

Het eerste hoofdstuk geeft een overzicht van de elektrische en optische eigen-
schappen van de Si-gebaseerde materialen die relevant zijn voor opto-elektronische
en fotonische toepassingen. Huidige issues betreft verbeteringen van de lichtemissie
van Si-gebaseerde materialen worden ter sprake gebracht. Hierop volgt een discussie
van de theoretische en de praktische aspecten van de energie-overdracht processen
in de Si-gebaseerde samples of in grote-bandkloof halfgeleiders (GBHs) die gedot-
teerd zijn met zeldzame aardmetalen (ZA), Si of Ge kwantum dots (KDs), en een
vaste-stof dispersie van Si kwantum dots (SiKDs) in een Er-gedotteerd SiO2 matrix
� SiO2:(Er,SiKDs).

In het tweede hoofdstuk worden experimenten besproken waarmee de optische
ampli�catie kan worden bepaald. Een combinatie van de variable strip length (VSL)
en de shifting excitation spot (SES) technieken wordt beschreven. Aanvankelijk was
de VSL techniek ontwikkeld voor het bepalen van de optische ampli�catie coë�-
ciënt. Dit bleek niet accuraat te werken voor samples met lage ampli�catie waar-
den. Door de VSL techniek te combineren met de SES techniek kan dit probleem
worden omzeild. Details en mogelijke verbeteringen van de experimentele artefacten
die typisch leiden tot over- of onderschatting van de optische ampli�catie worden
besproken.

Hoofdstuk 3 behandelt een speci�ek Er complex in Si, het zogenaamde Er-1
center. Dit center vormt preferent in de Si/Si:Er multi-nanolagen structuren na
het toepassen van het geschikte bak-proces. Het fotoluminescentie (FL) spectrum
van het Er-1 center op 4.2 K vertoont enkele ultra-smalle lijnen met een lijnbreedte
van < 8 µeV op 1.54 µm onder continuë laser excitatie. De niet-linaire optische
coë�ciënten van de Er-1-gerelateerde FL op lage temperatuur zijn onderzocht met
behulp van een combinatie van de VSL en SES methoden. Het verschil in de laser-
geïnduceerde absorptie coë�ciënten is vervolgens geïnterpreteerd als een combinatie
van optische verliezen en optische ampli�catie van de 1.54 µm emissie van het Er-1
center. Op deze manier is een bovengrens van 8.8 cm−1 van de optische ampli�catie
in de Si/Si:Er multi-nanolagen structuren bepaald. Het Er-1 center in de multi-
nanolagen structuur op SOI is eveneens onderzocht. In deze structuur zijn de laser-
geïnduceerde absorptie coë�ciënten op 1.54 µm emissie vastgesteld op 22.4 ± 4.2
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cm−1 en 45.1 ± 4.2 cm−1 op foton �ux 2.4 × 1019 cm2s−1 en 2.4 × 1020 cm2s−1, re-
spectievelijk. Deze waarden zijn 3 maal hoger dan voor de Si/Si:Er multi-nanolagen
structuur geprepareerd op een Si substraat.

Hoofdstuk 4 is gewijd aan ZA-gedotteerde GBHs. Dunne �lms van ZnO gedot-
teerd met Er en dunne �lms van GaN gedotteerd met Eu die zijn vervaardigd met
de organometallische gas-fase epitaxy methode worden hier optisch gekarakteriseerd.
Excitatie van de de optisch actieve Er3+ ionen ZnO samples kan plaatsvinden op een
directe manier of indirect via de host matrix. De snelle van de twee componenten
gevonden in het tijdsgerelateerde FL verval op 1.54 µm wordt gemeten als func-
tie van excitatie �ux onder indirect excitatie en geïnterpreteerd als een de-excitatie
proces via defecten. Voor het Eu-gedotteerde GaN sample wordt door middel van
temperatuur- en tijds-afhankelijke spectroscopie afgeleid dat het optisch actieve Eu
ion verschillende posities in de kristalstructuur kan innemen, waarvoor verschillende
excitatieprocesses voor worden voorgesteld. Een ondergrens van 1.7 cm−1 voor de
optische ampli�catie van de emissie op 620 nm in het Eu-gedotteerde GaN sample
op kamertemperatuur wordt bepaald.

In hoofdstuk 5 wordt het e�ect van kwantumbegrenzing van elektronen en gaten
in GeKDs in een Si en een SiO2 matrix besproken. De FL spectra van GeKDs in
Si vertonen een blauw-verschuiving met excitatie �ux als een gevolg van stralende
recombinatie van elektronen in de Si geleidingsband met gaten in de GeKDs valen-
tieband, zoals in de type II heterostructuur. Sterke koppeling van excitonen met de
vibratie toestanden in de GeKDs is bevestigd door observatie van fononreplica's in
het FL spectrum.

Hoofdstuk 6 beschrijft de indirecte excitatie van Er3+ ionen in SiO2 via SiKDs
als een ingewikkeld multikanaal proces. Voor het SiO2(Er,SiQDs) systeem met
kleine SiKDs en een hoge Er concentratie wordt er een uniek energie-overdracht
mechanisme geïdenti�ceerd: twee Er3+ ionen kunnen simultaan worden geëxciteerd
door middel van absorptie van één foton met voldoende hoge energie. Door dit
mechanisme wordt de niet-stralende de-excitatie die de praktische toepassing van
dit materiaal verhindert onderdrukt. Geïnspireerd door de experimentele resultaten
wordt er een concept geïntroduceerd van een zogenaamde mono-kleur zonnecel die
werkt op de 1.54 µm geol�engte en bijna 80% van het zonnespectrum bedekt.

Het laatste hoofdstuk beschrijft het onderzoek naar het het ultra-snelle excitatie
proces van de Er3+ ionen door middel van SiKDs, aangezien het overgrote deel
van de Er3+ ionen die verantwoordelijk zijn voor het langzame FL proces het snelle
excitatie proces ondergaat. We laten zien dat voor het SiO2(Er,SiQDs) systeem met
kleine SiKDs en een su�ciënte Er concentratie een vingerafdruk van het ultra-snelle
proces wat op picoseconde tijdschaal plaatsvindt kan worden gevonden met behulp
van tijdsafhankelijke geïnduceerde absorptie techniek.




