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Samenvatting

In dit proefschrift wordt het onderzoek uit het project “photon cutting with Si
nanocrystals for smart photovoltaics” gepresenteerd. Dit is uitgevoerd in de pe-
riode 2008-2012 aan het Van der Waals–Zeeman Instituut aan de Universiteit
van Amsterdam. Het omvat een uitgebreide studie van de interactie tussen licht
en silicium nanostructuren, waarbij het ontwikkelen van nieuwe concepten en
materialen die het rendement van zonnecellen kunnen verhogen de belangrijkste
doelen zijn.
In het eerste hoofdstuk wordt het belang van silicium in de huidige maatschap-
pij belicht, waarin het grootste gedeelte van de hoogwaardige micro-elektronische
technologie gebaseerd is op dit element. De fysieke beperkingen van bulk silicium
voor optische toepassingen worden besproken samen met mogelijke oplossingen
om deze te verbeteren. Het effect van twee veelbelovende technieken, het gebruik
van nanogestructureerd silicium en doping met zeldzame-aard ionen, is uitvo-
erig bestudeerd in dit onderzoek. Vervolgens worden effecten die optreden in
nanogestructureerde materialen besproken, waarbij de nadruk wordt gelegd op
silicium, en hoe deze de optische eigenschappen veranderen. Tenslotte wordt in
de laatste paragraaf kort de structuur en totstandkoming van dit proefschrift
beschreven.
Details omtrent de gebruikte apparatuur en experimentele technieken worden be-
sproken in Hoofdstuk 2. Als eerste wordt er ingegaan op de instrumentatie die
gebruikt is voor de optische spectroscopie. Vervolgens worden details besproken
van de sputtertechniek die gebruikt is voor het fabriceren van samples. Tenslotte
wordt er ingegaan op de karakterisatie van de samples waarbij gebruik is gemaakt
van verschillende technieken, alsmede simulaties van de materiaaleigenschappen.
De kwantumefficiëntie van fotoluminiscentie is een belangrijke parameter van de
onderzochte optische materialen. Hoofdstuk 3 beschrijft de exacte terminologie
die hierbij gebruikt wordt, en ook de belangrijkste voorwaarden die nodig zijn
voor een betrouwbare bepaling van deze grootheid. De opstelling die hiervoor
gebruikt wordt en verschillende bronnen van fouten in de bepaling hiervan wor-
den vervolgens besproken. Uiteindelijk wordt de procedure van de kalibratie en
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de optimalisatie hiervan gëıntroduceerd.
In Hoofdstuk 4 wordt er een fotoluminescenctie excitatie studie gepresenteerd van
silicium nanokristallen in een SiO2 matrix. Hierin wordt gedemonstreerd dat,
voor korte excitatiepulsen, de gëıntegreerde intensiteit van de luminescentie sat-
ureert op een niveau dat onafhankelijk is van de excitatie-golflengte en het aantal
gegenereerde elektron-gat paren per nanokristal. Deze verzadiging wordt bereikt
wanneer alle nanokristallen minstens een foton hebben geabsorbeerd, waardoor
er dus een natuurlijke limiet is aan de maximale luminescentie-intensiteit van
deze nanokristallen. Vervolgens wordt de relatieve kwantumefficiëntie van foto-
luminescentie bepaald als functie van excitatie-golflengte. Hieruit wordt gecon-
cludeerd dat er een extra excitatie-mechanisme mogelijk word voor excitatie-
foton-energieën boven een bepaalde drempelwaarde, waardoor de totale efficiëntie
verhoogt. Dit wordt verklaard door een herverdeling van de geabsorbeerde en-
ergie over verschillende naburige, gescheiden, nanokristallen. Hierbij wordt de
inkomende foton energie effectief “gesplitst”, gelijk aan een zogenaamd ladings-
vermenigvuldigings-effect. Vervolgens worden er verschillende fysische mech-
anismen die verantwoordelijk zouden kunnen zijn voor dit spliten besproken.
Tenslotte worden de gunstige eigenschappen hiervan voor mogelijke toepassingen
genoemd.
Het bovengenoemde ladings-vermenigvuldigins-effect dat optreed in de silicium
nanokristallen wordt in meer detail bestudeerd in Hoofdstuk 5 door middel van
metingen van de absolute kwantumefficiëntie. Een typische stapsgewijze toe-
name van deze efficiëntie wordt in twee verschillende systemen geobserveerd; de
ene geproduceerd door sputteren (bottom-up) en de ander van poreus silicium
(top-down). Door middel van modelering wordt er aangetoond dat de ladings-
vermenigvuldiging met hoge efficiëntie plaats vindt, dicht bij de energetische
limiet. Tevens blijkt dat de efficiëntie van het effect omlaag gaat wanneer de
nanokristallen zich verder uit elkaar bevinden, waarbij het volledig verdwijnt in
een systeem van vrijstaande nanokristallen.
De invloed van excitatie condities op de fotoluminescentie spectra van ensembles
silicium nanokristallen en de invloed van excitatie-intensiteit wordt beschreven
in Hoofdstuk 6. Simulaties laten zien hoe het emissiespectrum verandert als
gevolg van een combinatie van een golflengte-afhankelijke absorptiedoorsnede
en het verzadigingseffect dat genoemd d in het voorgaande hoofdstuk. Voor
hoge optische dichtheden is er een groot verschil in excitatie-omstandigheden die
afhankelijk is van de positie van de nanokristallen ten opzichte van oppervlak waar
het licht invalt. De invloed die dit effect heeft op distributies van geëxciteerde
nanokristallen en gevolgen voor experimentele resultaten worden verder bespro-
ken.
In Hoodstuk 7 wordt het systeem bestaande uit erbium atomen en silicium
nanokristallen in een SiO2 matrix besproken. In deze structuren fungeren de
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silicium nanokristallen als efficiënte breedband sensibilisatoren van erbium lu-
minescentie. Verschillende tijdsafhankelijke aspecten van luminescentie banden
die geobserveerd worden in deze materialen laten zien dat er een energie over-
dracht is van de nanokristallen naar de Er3+ionen. Verder onthult een tem-
peratuursafhankelijke studie het optreden van een additionele luminescentieband
die gedeeltelijk overlap heeft met de emissie van Er3+. Deze emmisieband wordt
geassocieerd met defecten en compliceert de interpretatie van fotoluminescen-
tie eigenschappen. We laten zien dat processen met verschillende verschillende
activatie-energieën verantwoordelijk zijn voor thermische geactiveerde verminder-
ing van luminescentie-intensiteit. Deze worden gerelateerd aan Er3+(60 meV) en
defecten (90 meV). Net zoals bij de silicium nanokristallen vindt er in kwantum
efficiëntie van de Er3+ionen in deze systemen een toename plaats voor foton en-
ergieën groter dan een bepaalde drempelwaarde, welke lager is dan in het geval
van alleen nanokristallen. Dit wordt gëınterpreteerd als een kwantumsplitsings-
proces, waarbij de Er3+ionen de ontvanger zijn van de omlaag geconverteerde
energie.
In een ultieme poging om het bereik van fotonenergieën voor ladingsvermenigvuldig-
ing met behulp van silicium nanokristallen omlaag te brengen is er onderzoek
gedaan aan silicium nanokristallen die gedoteerd zijn met boron en fosfor atomen.
De resultaten hiervan zijn beschreven in Hoofdstuk 8. Luminescentie in deze
systemen treedt op door middel van donor-acceptor recombinaties, waarbij de
fotonenergie onder die van bulk silicium ligt. Het bepalen van de kwantum ef-
ficiëntie van fotoluminescentie in deze materialen is erg ingewikkeld en verschil-
lende oplossingen om deze te omzeilen worden gepresenteerd
Tot slot wordt er in Hoofdstuk 9 een mogelijke route voor de toekomst van dit
onderzoek gepresenteerd.




