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Samenvatting

Ladingsdragers in halfgeleiders vormen de basis voor een verscheidenheid aan be-
langrijke elektronische applicaties. De voortdurende wens om de fysieke grootte van
vernieuwende elektronica te verminderen vraagt om steeds kleinere elektronische
bouwstenen. Nanostructuren met afmetingen ruim onder 100 nm zoals halfgelei-
dende nanokristallen en nanodraden kunnen in deze wens voorzien. Ladingsdragers
kunnen uiteenlopende eigenschappen hebben in halfgeleiders en halfgeleidende nano-
structuren, afhankelijk van morfologie, grootte, temperatuur en materiaaleigenschap-
pen zoals de kristalstructuur, bandgap, diëlektrische functie en elektron-phonon kop-
pelingsterkte.

De gemeenschappelijke eigenschap van ladingsdragers, die kunnen bestaan in elk
van de hierboven beschreven vormen, is dat ze allen een duidelijk responssignaal
geven in het laagfrequente gebied van het elektromagnetisch spectrum: exciton bind-
ingsenergieën en exciton transities zijn, zowel voor bulk-en nanogestructureerde ma-
terialen, typisch in het bereik van meV en optisch actief. De respons van mobiele
ladingsdragers wordt gedicteerd door drager-phonon interacties die leiden tot ran-
domisatie van de impuls van de drager, typisch op (sub-) picoseconde tijdschaal. Dit
geeft aanleiding tot spreiding in de diëlektrische respons op meV-energieschalen. Bi-
jkomende hestellende krachten zoals potentiaalbarrières of ruimteladingen kunnen
verder invloed hebben op de dispersie bij lage energieën, evenals kwantumverschi-
jnselen zoals het verschijnen van discrete energieniveaus volgens het waterstofmodel
van Bohr in het geval van excitonvorming, of het deeltje-in-een-doos probleem voor
kwantumopsluiting. De mogelijkheid om ladingsdragers met meV energieën - ofwel
in het terahertz frequentiebereik - te onderzoeken maakt het dus mogelijk ze gede-
tailleerd te karakteriseren aan de hand van de verschillende spectrale handtekenin-
gen in het terahertz-bereik.

Teraherz tijd-domein spectroscopie (THz TDS) vormt een geheel optische en dus
contactvrije onderzoeksmethode van de frequentieafhankelijke geleidbaarheid. Het
maakt gebruik van sub-pico-seconde pulsen van zich vrij voortbewegende elektro-
magnetische straling in het terahertz-bereik. THz-straling (1 THz = 10 12 Hz) wordt
gekenmerkt door een lage fotonenergie (33,3 cm−1 of 4,2 meV op 1 THz) en sub-
mm golflengtes (300 µm voor 1 THz in vacuüm). THz-impulsen worden gemakke-
lijk opgewekt door frequentieconversie van femtoseconde optische pulsen en coher-
ent gedetecteerd in het tijddomein. Door het gebruik van een femtoseconde pomp-
puls om ladingsdragers te genereren (door bijvoorbeeld interband-excitatie of defect-
excitatie) worden tijdsopgeloste experimenten mogelijk. Zo kunnen de dynamische
processen van de dragers, zoals dragerrecombinatie in processen als trapping, op
sub-picoseconde tijdschaal worden vastgelegd.

Het in dit proefschrift samengevatte onderzoek behandelde de verschillende verschi-
jnselen in bulk halfgeleiders en nanostructuren van halfgeleidend materiaal met be-
trekking tot trapping van ladingsdragers, diffusie en kwantumopsluiting met THz-
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TDS.

Na een introductie van THz-TDS beschreef het tweede hoofdstuk de dynamiek van
trapping van fotogeëxciteerde elektronen in stikstofgedoteerde synthetische diamant.
Synthetische diamant is een veelbelovende kandidaat voor elektronische apparaten
waar een bandgap veel groter dan silicium (∼ vijf keer) of andere eigenschappen
zoals mechanische en diëlektrische kracht zijn vereist. Enkelvoudig vervangende
stikstof is de meest voorkomende onzuiverheid in diamant, en creëert gelokaliseerde
donorniveaus in de bandgap. Na excitatie van elektronen van stikstof in de gelei-
dingsband werd waargenomen dat de beweeglijkheid van de elektronen gedomi-
neerd werd door verstrooiing vanaf de defecten; recombinatie vond plaats op een
tijdschaal van picoseconden. De afhankelijkheid van de elektronrecombinatietijden
op de defectconcentratie en de fotogeëxciteerde elektronendichtheid suggereert dat
elektronen eerder relaxeren naar neutrale stikstofdefecten dan naar de oorspronkeli-
jke staat, wat impliceert dat er negatief geladen defecten ontstaan. Het bestaan van
dergelijke negatief geladen onzuiverheden van stikstof werd aangetoond door com-
plementaire pomp-probe spectroscopie op dezelfde tijdschaal, maar nu in het infrar-
ode deel van het spectrum: stikstofgebreken vertonen scherpe resonanties in het IR-
gebied voortkomend uit hun lokale vibrationele toestanden (local vibrational modes,
LVM) in het midden-infrarood, waarvan de resonantiefrequentie afhankelijk is van
de lading. In deze tijdsopgeloste IR-metingen werd, nadat alle fotogeëxciteerde elek-
tronen waren gerecombineerd vanuit de geleidingsband, een tot dan toe onontdekte
piek vastgesteld op 1349 cm −1 en toegewezen aan de LVM van negatief geladen
stikstof-onzuiverheden, zodoende hun bestaan bevestigend. Dichtheid-functionele
berekeningen van de LVM-frequentie van dit defect bleken in goede overeenstem-
ming te zijn met de experimentele waarde.

Het daaropvolgende hoofdstuk behandelde ook de invloed van elektrische drager-
vallen op ladingstransport, maar dit keer toegepast op dunne silicium nanodraden.
Dunne nanodraden, niet enkel die gemaakt van silicium, zijn onlangs voorgesteld
als bouwstenen voor opto-elektronische apparaten, zoals tandem zonnecellen. Door
hun hoge oppervlakte-volumeverhouding zijn dragervallen in deze quasi-eendimen-
sionale systemen hoofdzakelijk aan het oppervlak gelegen, waar gebreken uit over-
spannen siliciumbindingen gelokaliseerde midgap-toestanden creëren. In dit ex-
periment genereert een UV pomppuls mobiele ladingsdragers in de nanodraden
die op hun beurt vanuit de nanodraden diffunderen naar het siliciumsubstraat op
een tijdschaal van enkele picoseconden. Dit proces kan gevolgd worden door de
THz probe-puls die hoofdzakelijk gevoelig is voor de ladingdragers in het substraat.
Beneden een kritieke fotogeëxciteerde ladingsdichtheid stagneert het diffusieproces
en worden er geen dragers meer geïnjecteerd in de bulk, wat een gevolg is van de
opname van ladingsdragers in de gebreken aan het oppervlak van de draden vo-
ordat ze het substraat kunnen bereiken. De kritieke ladingsdichtheid bleek ordes
van grootte groter te zijn dan die gegenereerd door zonlicht, wat de bruikbaarheid
van nanodraden voor toepassingen die afhankelijk zijn van diffuus ladingstransport
in twijfel trekt, in ieder geval met de huidig beschikbare passivatietechnieken voor
oppervlaktedefecten.



Het laatste hoofdstuk onderzoekt de grootteafhankelijkheid van de THz geleiding
van fotogegenereerde excitonen in colloïdale CdTe nanokristallen (kwantum pun-
ten). In tegenstelling tot in de hiervoor genoemde materialen wijzigen de effecten
van elektronische kwantumopsluiting de elektronische structuur in deze nuldimen-
sionale nanostructuren, waarbij de mate hiervan sterk afhankelijk is van de grootte
van deze nanokristallen. Voor kleine afmetingen van een paar nanometer veran-
deren de elektronische banden die typisch zijn voor bulk halfgeleiders en die bestaan
uit een continuüm van toestanden, in discrete, "atoom-achtige" elektronische toes-
tanden, met energieverschillen in de tientallen tot honderden meV. De THz geleid-
baarheid in dergelijke systemen is puur imaginair, dat wil zeggen zonder absorp-
tie, aangezien geen van de overgangen resonant wordt geëxciteerd. Bij het ver-
minderen van de invloed van de kwantumopsluiting door het vergroten van de
nanokristallen nemen de energieverschillen van de elektronische overgangen af. Al
voor afmetingen (R> 5nm) kleiner dan de exciton Bohr-straal (7nm), ontstaat er reële
THz-geleding (absorptie) wanneer gat-overgangen resonant binnen het bereik van
de THz probe worden geplaatst. De omvang van de absorptie is echter veel kleiner
dan theoretisch wordt voorspeld in tight-binding modellen die de grootteafhankeli-
jke elektronische niveaus berekenen. Deze afwijking kan kwalitatief worden verk-
laard door het onstaan van polarons, sterk gekoppelde gat-phonon toestanden, die
een grotere THz absorptie bezitten.
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