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Samenvatting g 
Ditt proefschrift behandelt fundamentele eigenschappen van enkele optisch ak-

tieve.. iso-elektronische centra in silicium. 

Hett radiatieve verval van excitonen. gebonden aan iso-elektronische onzuiver-

lieden,, is een belangrijk fysisch proces in kristallijne halfgeleiders, in het bijzonder 

wanneerr de bandkloof indirect is. zoals bij GaP of Si. en radiatieve band-naar-

bandtransitiess verboden zijn wegens behoud van kristalmoment (k). De motivatie 

voorr de studie die in dit proefschrift wordt beschreven, komt voort uit het praktis-

chee belang van fotonica gebaseerd op silicium als weg naar integratie van elektro-

nischee en optische componenten. Bovendien kunnen excitoncentra gebonden aan 

koper-- of zilveronzuiverheden in Si. en Er-dopantcentra. die aangeslagen worden 

viaa vangst van een exciton. infrarood licht uitzenden met ('en golflengte van 1.3 

/.im/.im of 1.5 /urn. dat uitermate geschikt is voor transmissie via glasvezels. In het 

eerstee hoofdstuk van dit proefschrift worden enkele algemene aspecten van iso-

elektronischee centra besproken terwijl de experimentele technieken in hoofdstuk 2 

wordenn belicht. 

Inn hoofdstuk 3 worden de resultaten van een fenomenologische studie naar 

dee optische eigenschappen van een zilvergerelateerd centrum in Si in detail ger-

apporteerd.. Verstoringen van de optische transities onder invloed van uniaxiale 

mechanischee spanning en magnetische velden werden nauwkeurig beschreven in 

termenn van een effectieve-massa-elektron in een baan om het centrum, resulterend 

inn een drievoudig ontaarde toestand met Td symmetrie, en een sterk gebonden 

gat,, wiens angulair moment tot nul is herleid door het lokale trigonale kristalveld 

vann het centrum. Indien voor de vibrationele modi de effectieve massa's afgeleid 

uitt data voor isotopen werden gebruikt, werd een aanvaardbare grootte voor de 

elektron-fononkoppelingg teruggevonden. Op basis van dit model konden de totale 

luminescentie-intensiteitenn en de radiatieve vervaltijden in het temperatuurinter-

vall  4 - 50 K worden aangepast. De data leverden ook een schatting op voor de tijd. 

nodigg om een elektron vanuit zijn effectieve-massatoestand thermisch te ioniseren. 

Opp deze wijze werd een gedetailleerd inzicht in de optische eigenschappen van het 

centrumm verkregen, ook al is diens inwendige moleculaire structuur niet volledig 

bepaald. . 

Hoofdstukk 4 laat zien hoe uit tijdsgeresolveerd twee-kleurenexcitatiemetingen 

dee werkzame doorsnede voor ionisatie kan worden bepaald voor centra, met een 

onbekendee concentratie. De waarde verkregen voor een kopercent rum in Si werd 

geverifieerdd door vergelijking met de gerapporteerde absorptiecofficint van ondiepe 

donorenn met een goed gedefinieerde concentratie. De gepresenteerde data wezen 

voortss op een gedeeltelijk herstel van de luminescentie na foto-ionisatie doordat de 



geoniseerdee vallen opnieuw gevuld worden. 

Dee eerste observatie van het Zeemaneffect in de fotoluminescentie van Si:Er 

wordtt in hoofdstuk 5 beschreven. Die leverde de meest directe informatie omtrent 

dee microscopische structuur van een prominent optisch actief erbiumcentrum in 

kristallijnn silicium. Uit de opsplitsing van de belangrijkste lij n in het fotolumi-

nescentiespectrumm van het Er-1 centrum kon de symmetrie van dit centrum on-

dubbelzinnigg als orthorombisch-/ (C2r) worden gedentificeerd. met als hoofdwaar-

denn voor de g-tensor in de grondtoestand : g\ ~ 18.39 en g__ ~ 0. Op basis van 

dezee resultaten kon het paramagnetisme van dit Er'i+-gerelateerde centrum worden 

aangetoond,, en werd het inzicht in het belangrijke maar berucht moeilijke systeem 

Si:Err aanzienlijk verruimd. 

Inn hoofdstuk 6 worden de resultaten van een volledige magneto-optische studie 

vann een multi-nonolaagstructuur van Si/Si:Er. vervaardigd volgens de sublimatie 

moleculaire-bundelepitaxietechnickk (SMBE). weergegeven. De aanwezigheid van 

Si-spatieerlaagjess zorgde voor een aanzienlijke toename van de emissie-intensiteit 

inn vergelijking met die van n enkele Si:Er-laag. Het fotoluniinescentiespeetrum 

vann uit gegloeide muit inanolaagstruct uren bleek in hoofdzaak afkomstig van n wel-

bepaaldd centrum, het Er-1 centrum, dat preferentieel gevormd werd. Het fotolu-

niinescentiespeetrumm van dit centrum wordt gekarakteriseerd door uiterst smalle 

homogenee lijnen. De analyse van de hoekafhankelijkheid van de opsplitsing van 

dezee lijnen onder invloed van een magnetisch veld bevestigde de othorombiseh-

II  symmetrie van het Er-1 centrum en leverde g-tensoren op voor verscheidene 

laaggelegenn niveaus in de 4/ IÓ/2 grondtoestand en de iI\:i/2  eerste aangeslagen toe-

stand.. Meer in het bijzonder kon het oorspronkelijk (in O/, symmetrie) T6 en T7 

karakterr van de laagstgelegen kristalveldniveaus. respectievelijk in de grond- en 

aangeslagenn toestand, worden gedentificeerd. Op basis van deze studie werd een 

microscopischh model voor het Er-1 centrum vooropgesteld. Het omvat n Er1^ ion in 

eenn vervormde interstitile positie niet 7̂  symmetrie, met meerdere zuurstofatomen 

inn zijn onmiddellijke omgeving. 

Hoofdstukk 7 omvat een gedetailleerde1 beschouwing van de excitatiemechanis-

menn van het Er-1 centrum in SM BE-vervaardigde multinanolaagstructuren van 

Si/Si:Er,, onder continue en gepulste excitatie. Als waarde voor de effectieve 

werkzamee doorsnede voor excitatie van Er3+ ionen werd 6.2 2 x 10~l a cm2 gevon-

den.. Deze vrij hoge waarde geeft aan dat de excitatie van het Er-1 centrum een heel 

efficintt proces is. Voorts bleek uit vergelijking met een SiÜ2:Er1+ calibratieinon-

sterr dat tot 32% van het. totale aantal Er3+-ionen in de multinanolaagstructuur 

optischh actief zijn. Dit levert een aanzienlijke verbetering ten opzichte van Si:Er-

structurenn vervaardigd door ionenimplantatie en opent nieuwe perspectieven voor 

optischee versterking in Si:Er. zoals uiteengezet in de introductie van dit hoofdstuk. 



Inn appendix A wordt de invloed van een p-n-junctie. gecreerd aan het Si/Si:Er 

grensvlakk door Er-implantatie, op de kinetiek van de fotoluminescentie van Eri + 

ionenn geanalyseerd. Er werd aangetoond dat de vertraagde aanloop van het fo-

toluminescentiesignaall  bij excitatie via de niet-gemplanteerde zijde kan worden 

verklaardd door de dissociatie van excitonen in het elektrisch veld over de p — n-

junctie.. Deze resultaten bevestigen dat excitonen verantwoordelijk zijn voor de 

excitatiee van Er3+ ionen in kristallijn Si bij lage temperatuur. 




