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Samenvatting g 
Ditt proefschrift presenteert de resultaten van fundamenteel onderzoek naar 

processenn van energie overdracht in Erbium-gedoteerde kristallijn silicium en nano-

kristallijnn silicium gedaan met behulp van optische spectroscopie. 

Dee aanleiding voor deze studie is het belang van silicium voor de elektronis-

chee industrie. Doordat kristallijn silicium (c-Si) beschikbaar is in grote, zeer pure 

kristallen,, een geschikte bandkloof-energie heeft van ongeveer 1.12 eV, eenvoudig 

iss te doteren en relatief goedkoop en milieu vriendelijk is, heeft het de elektronische 

industriee gedomineerd. De laatste 50 jaar van ontwikkeling van siliciumcomponen-

ten,, heeft een constante toename van de schaal van integratie laten zien: terwijl de 

eerstee transistor een volume had dat vergelijkbaar is met een gloeilamp, bevat een 

modernee IC-schakeling ter grootte van een nagel miljoenen componenten. Volgens 

dee wet van Moore verdubbeld het aantal transistoren per oppervlak van een IC-

schakelingg elk jaar en vormt dit continue proces de ruggengraat van onze huidige 

"informatie-maatschappij".. Men verwacht echter dat dit decennium de verdere 

toenamee van de integratie schaal op fundamentele limieten zal stuiten, welke niet 

overwonnenn kunnen worden met de huidige technieken. 

Eenn mogelijke oplossing kan worden gezocht in de overgang van elektronica naar 

fotonica,, waarbij fotonen inplaats van elektronen voor de informatie-overdracht 

zorgen.. Dit alternatief tezamen met de mogelijkheid om elektronische en fotonis-

chee componenten op een chip samen te brengen, zorgt voor een zeer belangrijk 

argumentt voor onderzoek naar de optische eigenschappen van silicium. 

Inn het algemeen wordt silicium door zijn indirecte bandkloof niet beschouwd 

alss een geschikt materiaal voor opto-electronische en optische applicaties. Om de 

efficiëntiee van optische recombinaties te vergroten en op die manier de optische 

eigenschappenn te verbeteren, worden een aantal manieren van aanpak onderzocht. 

Manipulatiee van de bandkloof in micro- en nano-structuren en optische dotering 

mett zeldzame aardmetalen behoren tot de meest veelbelovende methodes. 

Resultatenn van beide manieren van aanpak worden gepresenteerd in dit proef-

schrift.. Specifieke aspecten van optische dotering van c-Si met Er3+ ionen worden 

onderzochtt in hoofdstukken 3 tot en met 7. De interesse voor dotering met Er komt 

vann toepassingen in telecommunicatie, omdat de 1.54 //m emissie, door de 4 / i 3 / 2 

—**  4-fi5/2 overgang van het Er3+ ion, in het gebied valt waar optische fibers een 

minimumm aan verlies hebben. Het laatste hoofdstuk is gewijd aan Si nanokristallen 

inn Er-gedoteerd silicium dioxide. 



Inn hoofdstuk 1 wordt een introductie in recombinatie processen in c-Si gegeven, 

mett de nadruk op emissie van fotonen van optische gedoteerde elementen. In het 

bijzonderr wordt het motief voor het onderzoeken van energie-overdrachtprocessen, 

diee relevant zijn voor de excitatie en de-excitatie van het Er-ion in het silicium 

matrix,, gepresenteerd. 

Hoofdstukk 2 beschrijft de experimentele technieken die gebruikt zijn in dit 

werk.. Constante- en tijdsopgeloste fotoluminescentie en fotoluminescentie excitatie 

spectroscopiee worden kort geschetst. Er wordt aandacht geschonken aan twee-

kleurenn spectroscopie welke is toegepast bij het Nederlandse vrij e-elektronen-laser 

instituutt in Nieuwegein (FEL). Deze nieuwe aanpak, die veel wordt gebruikt in 

hett onderzoek dat gepresenteerd wordt in dit proefschrift, geeft een uniek inzicht 

inn de natuurkunde van energie-overdrachten. 

Hoofdstukk 3 beschrijft het algemene concept van excitatie processen van Er in 

c-Sii  en amorf Si tijdens optisch pompen en bespreekt de natuurkundige betekenis 

vann de Auger excitatie coëfficiënt. Deelname van vrije excitonen en excitonen die 

gebondenn zijn aan Er-gerelateerde niveau's worden in overweging genomen. De 

Augerr excitatie crosssectie blijk t onafhankelijk te zijn van het excitatie mecha-

nisme,, en wordt ruwweg bepaald door de ratio van de absorptie coëfficiënt van 

dee matrix en de concentratie van optisch actieve Er-ionen. Het wordt beargu-

menteerdd dat deze conclusies ook geldig zijn voor andere zeldzame aardmetalen 

wanneerr deze worden gebruikt als optische dotering. 

Inn hoofdstuk 4 wordt het "afterglow" effect van langzaam vervallende Er-emissie 

geïdentificeerdd in c-Si:Er bij een lage temperatuur na excitatie met een Nd:YAG 

gepulstee laser. De "afterglow" blij kt gerelateerd te zijn aan de eerder gerappor-

teerdee versterking van Er fotoluminescentie door midden-infrarood licht. Een 

microscopischh mechanisme, waarbij "thermalization"en daarop volgende recombi-

natiee van niet-evenwichts ladingsdragers bij een Er-gerelateerd niveau plaatsvindt, 

wordtt aangedragen als het mechanisme dat verantwoordelijk is voor de langzame 

emissie.. De niet-evenwichts ladingsdragers die worden gegenereerd door de initiële 

YA GG laser puls, komen vrij van ondiepe niveau's na de belichting met een vrije-

elektronenlaser.. De validiteit van het voorgestelde mechanisme wordt bevestigd 

doorr tijdsopgeloste- en spectrale- analyse van de emissie. 

Inn hoofdstuk 5 worden de resultaten van hoofdstuk 4 besproken op basis van een 

optischh geheugen effect. Er wordt beweerd dat informatie kan worden opgeslagen 

("geschreven")) in een Si:Er-element door een laserpuls die een excitatie van band 

tott band kan bewerkstelligen en vervolgens kan worden teruggehaald ("gelezen") 

doorr een laser met fotonenergie lager dan de bandkloof. Het optische "schrijf1-



process van informatie is veel sneller dan een thermisch schrijfproces. Mogelijke 
toepassingg van dit effect voor de ontwikkeling van een geheel optisch silicium 
geheugenelementt voor fotonische schakelingen wordt voorgesteld. 

Hoofdstukk 6 presenteert een microscopisch model van het excitatie-mechanisme 
datt verantwoordelijk is voor het "afterglow"-effect en de versterking van Er lumi-
nescentiee door midden-infrarood licht. Er wordt aangetoond dat, ondanks dat 
eenn recombinatie van een elektron-gat paar nodig is voor een Er excitatie, beide 
fenomenenn worden gestuurd door de beschikbaarheid van slechts één ladingsdrager. 
Dezee worden geïdentificeerd als een vrij gat, welke in de band verschijnen door 
ionisatiee van ondiepe acceptor "traps". Het microscopische model omvat de pop-
ulatiee van ondiepe acceptor "traps" tijdens de initiële band tot band laser puls 
enn een twee-stappen excitatie, waar elektronen die gelokaliseerd zijn bij een aan 
Err gerelateerd niveau, recombineren (op willekeurige tijdsschaal) met gaten die 
vann de "traps"worden vrijgemaakt. Dit proces verschilt duidelijk van het exci-
tonischee mechanisme dat in hoofdstuk 3 wordt besproken. De implicaties van 
dezee bevindingen voor de ontwikkeling van thermisch stabiele, elektronisch aange-
dreven,, lichtgevende apparaten op basis van c-Si:Er worden onderzocht. 

Hoofdstukk 7 rapporteert over de de-excitatie van Er3+-ionen in silicium door 
hett illumineren met een vrije-elektronen-laser. Het effect wordt geënterpreteerd 
alss een Auger energie-overdracht tussen geëxciteerde Er3+-ionen en vrije gaten 
diee gegenereerd worden door optische ionizatie van ondiepe acceptor "traps" door 
midden-infraroodd licht. Het wordt aangetoond dat de efficiëntie van dit fotolumi-
nescentiee inhiberend effect afhangt van de concentratie van geexiteerde Er-ionen 
enn "traps" die bevolkt worden op het moment dat de vrije-elektronenlaser wordt 
geactiveerd.. De voorgestelde proces vult de beschrijving van energie overdrachten 
inn Er-gedoteerd silicium onder optische pompen aan. Het microscopische model 
vann energie overdracht in c-Si:Er, zoals ontwikkeld in de voorgaande hoofdstukken, 
wordtt nu uitgebreid met een additionele de-excitatieterm die het nieuwe geïdenti-
ficeerdee proces beschrijft. 

Tenslotte,, gedreven door de recente interesse voor nano-kristallijn silicium voor 
optischee versterking, wordt in hoofdstuk 8 onderzocht wat de rol van silicium 
nano-kristallenn (Si-nc's) als efficiënte "sensitizers" van Er luminescentie in een Si02 

matrixx is. Door het zorgvuldig vergelijken van de resultaten verkregen via reso-
nantee en niet-resonant gepulst optisch pompen, kunnen twee verschillende excitatie 
kanalenn van Er in Si02 gedoteerd met Si-nc's onderscheiden worden en geïdenti-
ficeerd.. De eerste geschiedt via directe absorptie van fotonen door Er3+-ionen en 
kenmerkendd hiervoor is de lage excitatie crosssectie. De tweede geschiedt via de 



absorptiee van fotonen in Si-nc's en de daarop volgende energie-overdracht naar 
Er3+-ionen.. Terwijl het tweede proces heel efficiënt is (resulterend in een 104 

hogeree cross-sectie) laten de metingen zien dat slechts 0.2 % van de totale Er-
concentratiee beschikbaar in het onderzochte monster geëxciteerd kan worden via 
ditt kanaal. Bovendien verliest een groot deel van de totale Er-concentratie (66 %) 
zijnn optische activiteit na introductie van nano-kristallen en levert dan geen bij-
dragee aan de fotoluminescentie, ongeacht de excitatiewijze. Deze resultaten tonen 
aann dat nauwkeurige optimalisatie nodig is om voordeel te kunnen behalen uit het 
"sensitization"effectt van Si-nc's op de emissie van Er in Si02. 


