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Ditt proefschrift beschrijft onderzoek naar de optische eigenschappen van 
silicium,, dat met zeldame aardmetalen gedoteerd is, en van poreus sili-
cium.. Van beide halfgeleider-materialen wordt verwacht dat zij mogelijk 
toegepastt kunnen worden als zeer efficiënte, op silicium gebaseerde, licht-
bronnen. . 

Naastt de beschrijving van doel en opzet van het proefschrift, geeft 
hoofdstukk 1 een korte inleiding in de foto-luminescentie, de bij het onder-
zoekk in hoofdzaak gebruikte meettechniek. Tevens wordt ingegaan op de 
noodzaakk om de begrenzingen weg te nemen, die door de lage stralingsef-
ficiëntiee van silicium worden veroorzaakt. 

Hoofdstukk 2 bespreekt, voor ytterbium in indium-fosfide (InP:Yb) en 
voorr erbium in silicium (Si:Er), de rol van zwak gebonden toestanden in 
dee energie-overdracht tussen zeldzame aardmetaal-ionen en het moeder-
materiaal.. Deze toestanden zorgen voor de verbinding tussen de 'vrij 
atoom'-achtigee binnenste toestanden van het zeldzame aardion en de 
band-toestandenn van het kristallijne moedermateriaal. Het meer-traps ex-
citatiee mechanisme in het Si:Er systeem wordt beschreven. Hier bepalen 
dee zwak gebonden toestanden zowel de excitatie- als de de-excitatie-
paden.. Een overzicht wordt gegeven van experimentele resultaten, waaruit 
dee betrokkenheid van deze toestanden blijkt . 

Inn hoofdstuk 3 wordt een analyse gegeven van de foto-luminescent ie 
spectraa van diverse preparaten: kristallijne silicium-monsters, waarin er-
biumm is ingebracht met ion-implantatie, al dan niet tegelijk met zuurstof 
alss 'co-dopant', of met de MBE-techniek (molecular beam epitaxy). Ook 
iss een met erbium gedoteerd amorf silicium preparaat geanalyseerd. De 
gemetenn spectra met meerdere componenten bevestigen de aanwezigheid 
vann erbium-centra met verschillende symmetrie, kubisch en niet-kubisch. 
Dee intensiteit van de luminescentie is gemeten als functie van het ex-
citerendee vermogen van de laser. De resultaten zijn geanalyseerd met 
behulpp van een model, waarin zowel vrije als gebonden intermediaire toe-
standenn een rol spelen. Het bleek noodzakelijk te zijn om Auger-processen 
inn het model op te nemen, waarbij de aan het erbium gebonden excito-
nenn en de aangeslagen toestanden van de erbium-ionen stralingsloos ver-
vallen.. Een opmerkelijke overeenkomst werd gevonden voor via erbium-
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implantatiee gedoteerde kristallijne preparaten, die van oorsprong met de 
floatingfloating zone methode dan wel met de Czochralski-methode waren ver-
vaardigd.. Deze overeenkomst werd gevonden door consequent gebruik 
tee maken van genormaliseerde eenheden, zowel voor de intensiteit van 
dee excitatie als voor die van de luminescentie. Een goede kwantitatieve 
beschrijvingg is verkregen bij geschikt gekozen waarden van de model-
parameters. . 

Meerr informatie over de excitatie- en de-excitatie mechanismen kan 
wordenn afgeleid uit de temperatuur-afhankelijkheid van de intensiteit van 
dee foto-luminescentie, beschreven in hoofdstuk 4. In het temperatuur-
intervall  van 4.2 tot 200 K werd deze temperatuur-afhankelijkheid geme-
tenn voor verschillende excitatie-intensiteiten. De analyse op basis van het 
inn hoofdstuk 3 ingevoerde model levert een goede kwantitatieve overeen-
stemmingg tussen theorie en experiment. Voor temperaturen lager dan 
1000 K wordt de sterke afneming van de intensiteit van de luminescentie 
veroorzaaktt doordat de excitonen niet meer worden gebonden aan de er-
biumm centra. Bij hogere temperaturen, boven 100 K, wordt het thermisch 
geactiveerdee proces belangrijker, waarbij energie wordt overgedragen van 
eenn geëxciteerd erbium ion naar een aan het erbium-centrum gebonden 
exciton.. In enkele bijzondere gevallen kan bij lage temperaturen (10 tot 
300 K) de bindingsenergie (1-3 meV) worden verkregen van de excitonen, 
diee gebonden zijn aan de ondiepe centra van het silicium moedermateri-
aal.. Naar schatting is slechts een kleine fractie (1%) van de erbium-ionen 
optischh actief. 

Inn hoofdstuk 5 worden experimenten besproken, waarbij excitaties 
wordenn opgewekt met twee simultane laser bundels: een gepulsde Nd-
YAGG laser (zichtbaar licht) en een 'vrije electronen' laser (intens midden-
infrarood).. Hiermee kunnen afzonderlijke stappen worden onderzocht 
inn het energie-overdrachtsproces in het met erbium gedoteerde systeem. 
Dee erbium fotoluminescentie wordt door de infrarood straling op twee 
manierenn beïnvloed. Het eerste effect is een sterke afneming van de lumi-
nescentiee verbonden met erbium centra met lager dan kubische symme-
triee en met korte vertragings tijden van de laser beam. Dit effect wordt 
toegeschrevenn aan het feit dat de energie-overdrachtsprocessen worden 
verstoordd door de straling van de infrarood laser. Het tweede effect is 
eenn versterking van de luminescentie bij excitatie door de infrarood laser. 
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Ditt effect wordt bij lange vertragings tijden gevonden bij alle preparaten, 
bijj  korte vertragings tijden slechts bij preparaten waarin vooral erbium-
centraa met kubische symmetrie voorkomen. Geconcludeerd wordt, dat dit 
effectt zijn oorsprong vindt in het opslaan van energie bij ondiepe, met de 
effectievee massa theorie te beschrijven, centra. Deze worden geïoniseerd 
doorr de midden-infrarood puls. Daardoor worden extra ladingsdragers 
toegevoegdd aan het excitatie-pad van de erbium ionen. De gedetailleerde 
bepalingg van de manier waarop de versterking afhangt van de golflengte 
enn van het ingestraalde vermogen in de infrarood bundel levert het bewijs 
voorr de rol van de ondiepe centra bij de energie-overdracht. Een theo-
retischee beschrijving wordt voorgesteld, die in een goede overeenstemming 
mett de experimentele gegevens resulteert. 

Inn hoofdstuk 6 wordt de in het zichtbare gebied waargenomen lu-
minescentiee besproken van de zogenoemde 'vrij staande' gele fibers en de 
resterendee poreuze silicium plakken (wafers). Uit verschillende structuur-
analysess blijk t dat deze fibers bestaan uit nanokristallijn silicium, in-
gebedd in onvolmaakt siliciumoxyde. De waargenomen Raman-spectra van 
dezee gele fibers kunnen goed worden gereproduceerd door een theoretis-
chee berekening, waarbij de silicium nanokristallen als bolletjes worden 
opgevat.. Hieruit volgt een gemiddelde doorsnede van 5 nm voor 
dee nanokristallijne korrels in de fibers. Quantum 'opsluiting' is verant-
woordelijkk voor het uitzenden van licht door deze materialen. Daarnaast 
iss door middel van etsen met waterstoffluoride de invloed aangetoond 
diee oppervlakte-toestanden hebben op de door recombinatie veroorzaakte 
straling. . 


