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Samenvatting

Deze dissertatie, getiteld �Carrier dynamics in Si NCs in a SiO2-matrix inves-

tigated by optical spectroscopy� bevat het promotieonderzoek over de tijdsgerela-

teerde en spectrale karakteristieken van de recombinatie- en relaxatie-processen in

Si nanokristallen (Si NK's) ingebed in een SiO2-matrix, voltrokken op het Van der

Waals-Zeeman Instituut aan de Universiteit van Amsterdam. Het omvat een diep-

gaande studie met behulp van optische spectroscopie met het doel om inzicht te

vergaren omtrent zowel omstreden issues als recentelijk gerapporteerde fenomenen

in deze materialen.

Het eerste Hoofdstuk introduceert de motivatie voor het gebruik van het meest

voorkomende halfgeleider materiaal Si, wat de basis vormt van de hedendaagse

(micro-)elektronische industrie. Vervolgens wordt er besproken waarom Si in de

nanokristallijne con�guratie een oplossing zou kunnen bieden voor beperkingen van

bulk Si en op welke manier de vervanging door en/of toevoeging van nano-Si zou

kunnen bijdragen aan het verbeteren van huidige praktische applicaties. Daaropvol-

gend wordt een speci�ek proces aangehaald wat wordt geobserveerd in Si NK's,

�ruimtelijk gescheiden kwantum knippen� genaamd. De verklaring van de fysische

mechanismes achter dit proces is één van de hoofdmotivaties van dit onderzoek en

wordt uitbereid besproken in Hoofdstuk 5 en Hoofdstuk 7. Als laatste wordt er een

overzicht van alle hoofdstukken en hun inhoud gegeven.

Hoofdstuk 2 bespreekt de details van de samples die zijn gebruikt voor de optische

experimenten. Alle speci�caties van de experimentele technieken worden genoemd

en verdeeld in een �Fotoluminescentie� Sectie en een Sectie �Absorptie�. In beide

Secties worden de excitatie en detectie procedures beschreven, waarbij de registratie

van tijdsgerelateerde en spectraal geregistreerde signaal in detail worden uiteengezet.

Speci�ek, het tijdsgerelateerd vastleggen van de fotoluminescentie en (geïnduceerd)

absorptie signaal wordt besproken, aangezien het aanzienlijk verschillende experi-

mentele benaderingen betreft, wat essentieel is voor de data analyse.

Hoofdstuk 3 geeft de algemene introductie van de fotoluminescentie karakteristieken

van Si NK's van verschillende afmetingen in een zuurstofrijke omgeving vanuit zowel
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een theoretisch als een experimenteel perspectief. De e�ecten op de verschillende

NK gerelateerde energieniveaus als gevolg van kwantumbegrenzing gemodelleerd met

een e�ectieve massa techniek worden hier gepresenteerd, waarbij het verloop van de

�indirecte� en de �directe� bandkloof wordt gedemonstreerd. Na het beschrijven

van de tijdsgerelateerde karakteristieken van recombinatie- en relaxatieprocessen

van een enkele en meerdere ladingsdragers in een NK worden de NK-afmeting-

afhankelijke spectrale en tijdsgerelateerde karakteristieken van hete niet-equilibrium

ladingsdragers bediscussieerd. Door middel van de observatie van een spectrale rood-

verschuiving voor kleinere NK's wordt een speci�eke emissie band toegewezen aan

fononloze recombinatie van hete ladingsdragers van NK-gerelateerde energieniveaus.

De relatieve intensiteit wordt vergeleken met de excitonische emissie van hetzelfde

sample waardoor het mogelijk is om te herleiden dat de kwantume�ciëntie van deze

emissie een factor 1000 is toegenomen in vergelijking met bulk Si. Parallel hieraan

kan worden geconcludeerd dat de fonongeassisteerde relaxatie van ladingsdragers in

Si NK's in een SiO2-matrix drie orden van magnitudes is vertraagd ten opzichte van

bulk, wat (indirect) bewijs levert voor het bestaan van het theoretisch voorspelde

e�ect van de zogenaamde �phonon bottleneck �.

In Hoofdstuk 4 zijn de tijdsgerelateerde karakteristieken van hete ladingsdragers op

een femtoseconde tijdschaal gepresenteerd, gemeten met behulp van geïnduceerde

absorptie techniek. Op de eerste plaats wordt de absorptie van vrije ladingsdragers

in een spectraal brede range uiteengezet en vergeleken met een �tight-binding� the-

oretisch model. Experimenteel gevonden waarden voor de geïnduceerde absorptie

cross-sectie waren goed in overeenstemming in het zichtbare spectrale gebied, maar

weken af voor de NIR fotonenergieën en hoge fotonenergieën, vanaf een bepaalde

drempelwaarde. Voor het NIR spectrale gebied werd gevonden dat de experimentele

waarden een factor ∼ 10 hoger waren dan de simulaties, met cross-secties van de

orde van 10−16 cm2. Voor de fotonenergieën boven de drempelwaarde, waar de the-

orie en de experimentele data niet overeenkomen, wordt het verschil uitgelegd als

een gevolg van ionisatie van gevangen ladingsdragers van een �self-trapped exciton�

energietoestand. Deze bevinding geeft nieuw inzicht omtrent het gedrag van vrije

ladingsdragers in Si NK's in een zuurstofrijke omgeving.

Hoofdstuk 5 toont de resultaten aangaande het eerdergenoemde �ruimtelijk geschei-

den kwantum knippen� proces, waar de energie van een enkele hoog-energetisch foton

wordt verdeeld over meerdere ladingsdragers in aangrenzende NK's. Dit fenomeen

is eerder onderzocht met een tijdsgeïntegreerde fotoluminescentie techniek, waar

werd gevonden dat de fotoluminescentie kwantume�ciëntie toenam (in een staps-

gewijze trend) voor fotonenergieën boven een bepaalde drempelwaarde. Als gevolg
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van het feit dat er met deze experimentele techniek geen tijdsgerelateerde infor-

matie wordt geregistreerd is er een femtoseconde geïnduceerde absorptie techniek

toegepast. Met deze techniek kunnen de dynamics van vrije ladingsdragers, verkre-

gen onder excitatie die onder en boven de drempelwaarde voor het kwantum-knip-

proces lagen, worden vergeleken. Voor de hoge-fotonenergie-excitatie werd gevon-

den dat de amplitude van het geïnduceerde absorptie signaal een factor 2 hoger

was dan voor de excitatie met lage fotonenergie, waarmee bewezen wordt dat er

meerdere ladingsdragers per geabsorbeerd foton worden gegenereerd. Tegelijkertijd

worden er geen Auger-gerelateerde componenten gevonden in deze dynamics, zo-

dat kan worden afgeleid dat de ladingsdragers zijn gescheiden voordat er interactie

plaats heeft kunnen vinden. Op deze manier kan er worden vastgesteld dat het

�ruimtelijk gescheiden kwantum knippen� proces, eerder geconcludeerd vanuit een

fotoluminescentie experiment, inderdaad een gevolg is van de creatie van meerdere

ladingsdragers per geabsorbeerd (hoog-energetisch) foton en niet van de reductie

van niet-radiatieve processen die eveneens kunnen leiden tot een toename van de

fotoluminescentie kwantume�ciëntie.

Het volgende Hoofdstuk beschrijft de resultaten op een ander materiaal wat als al-

ternatieve basis kan worden gebruikt voor � light-emitting devices�, verkregen met

optische spectroscopie. Dit materiaal (GaN gedotteerd met zeldzaam aardmetaal

Eu3+) is erg aantrekkelijk voor applicaties, als gevolg van het feit dat de emissie

afkomstig is van recombinatie van ladingsdragers tussen de d en f levels van het Eu

ion wat resulteert in intense en goed-gede�niëerde emissie-lijnen in het rode spectrale

gebied. In de eerste Sectie worden de resultaten van de (temperatuursafhankelijke)

optische activiteit van de Eu ionen (i.e. het percentage van Eu ionen dat bijdraagt

aan de emissie) gepresenteerd. Deze zijn verkregen met fotoluminescentie spectro-

scopie waar de intensiteit van het signaal wordt vergeleken met een nauwkeurig

gekarakteriseerd referentiesample, waardoor het kan worden gecorreleerd met de

Eu concentratie. Vervolgens is hetzelfde materiaal onderzocht met tijdsgerelateerde

geïnduceerde absorptie techniek in het zichtbare detectiegebied, waarbij er in de

tijdsgerelateerde karakteristieken gekeken wordt naar componenten gerelateerd aan

de energieoverdracht van het matrix materiaal naar de zeldzame aardmetaal ionen.

Eveneens wordt er vanuit deze geïnduceerde absorptie resultaten een ondergrens

afgeleid voor de tijdsgerelateerde groei van het fotoluminescentie signaal afkomstig

van de meest intense piek.

In het laatste Hoofdstuk wordt er een overzicht gegeven omtrent de potentiële toe-

name van het rendement van fotovoltaïsche apparaten in het geval dat Si NK's

worden toegevoegd. Er wordt hoofdzakelijk gefocust op het gebruik van Si NK's als
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spectrale omvormers van het zonnespectrum naar een emissierange die e�ciënt kan

worden benut door een conventionele Si-gebaseerde zonnecel. Het eerdergenoemde

kwantum-knip-proces wordt bediscussieerd waarbij er wordt beredeneerd dat het

hoog-energetisch gebied van het zonnespectrum op een e�ciëntere manier kan wor-

den gebruikt. De additionele toegenomen absorptie van vrije ladingsdragers zou

kunnen bijdragen aan het verhogen van de e�ciëntie aan de andere kant van het

zonnespectrum, in het gebied waar de fotonen normaal niet geabsorbeerd kunnen

worden door een conventionele Si-gebaseerde zonnecel. Er wordt gespeculeerd over

de participatie van defect op de oppervlakte van de NK (met een emissie rond ∼ 2.9

eV) die zou kunnen worden gebruikt om hete ladingsdragers weg te vangen, waarna

deze kunnen worden onttrokken, zoals wordt gedaan in con�guratie van een �hot

carrier cell �.


