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Hett onderwerp van dit proefschrift is onderzoek naar de eigenschappen van silicium waarin 

elektronischee centra zijn aangebracht. Alhoewel het onderzoek primair gericht is op verrijking van 

dee fundamentele kennis van deze prominente halfgeleider is het belang ervan voor de toepassing 

steedss aanwezig. Het betreft experimenteel fysisch onderzoek, in hoofdzaak uitgevoerd met de 

spectroscopischee methoden van fotoluminescentie (PL) en elektron paramagnetische resonantie 

(EPR).. Voor een verdergaande karakterisering van de gebruikte preparaten zijn metingen verricht 

mett onder meer röntgenverstrooiing, elektronen microscopie in diverse uitvoeringsvormen en 

secundaire-ionenn massa spectrometrie. De analyse van de spin-hamiltoniaan van platina in silicium 

draagtt een meer theoretisch karakter. 

Inn het proefschrift komen drie thema's aan de orde. De hoofdstukken 2, 3 en 4 handelen 

overr eigenschappen van silicium in de vorm van deeltjes met de afmetingen van enige tientallen 

nanometers.. Aansluitend wordt in de hoofdstukken 4 en 5 onderzoek beschreven aan de emissie 

vann licht door silicium. Tenslotte zijn de hoofdstukken 5, 6 en 7 gewijd aan specifieke 

eigenschappenn van silicium verkregen door dotering met de overgangsmetalen erbium, goud en 

platina.. Hoofdstuk 1 is een inleiding in deze onderzoeksprojecten, waarin beoogd wordt in meer 

eenvoudigee termen de specifieke studies bespreekbaar te maken en ook de onderwerpen te plaatsen 

inn het meer algemene vakgebied. 

Tenn behoeve van het onderzoek aan silicium met afmetingen in het nanometer gebied zijn 

verschillendee wegen voor de vervaardiging van zulke preparaten gevolgd. Er is gebruik gemaakt 

vann films verkregen door depositie van silicium losgemaakt uit een trefplaat door sputtering. De 

meestt succesvolle preparaten zijn verkregen door het verpoederen van silicium door kogelmalen, 

gevolgdd door centrifugering en sedimentatie. In een aantal gevallen zijn vergelijkende metingen 

uitgevoerdd aan poreus silicium vervaardigd in een proces van anodisch etsen van silicium. Met de 

typischee afmetingen van de door ons gemaakte deeltjes bevinden we ons in het overgangsgebied 

vann macroscopische naar mesoscopische fysica. De effecten van opsluiting van de elektronen in 
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eenn klein volume zijn nog tamelijk gering. De toegepaste spectroscopie met hoog oplossend 

vermogen,, PL en EPR, is echter zeer geschikt om hier voldoend nauwkeurige waarnemingen aan te 

verrichten.. Speciaal voor de nanomaterialen zijn de aanvullende metingen voor karakterisering 

gebruikt.. Bijvoorbeeld de röntgenverstrooiing om vast te stellen of het nanomateriaal kristallijn is. 

Dee elektronen microscopie geeft uitsluitsel over de afmetingen en de interne samenstelling, 

homogeenn dan wel gestructureerd opgebouwd uit componenten, van de partikeltjes. 

Inn hoofdstuk 2 staan de optische metingen van fotoluminescentie beschreven. Van twee de-

excitatiee processen werd de energie van het uitgestraalde licht in afhankelijkheid van de deeltjes 

groottee bepaald. Het proces warbij een elektron vervalt uit een diep niveau naar een toestand dicht 

bijj  de valentieband geeft een neerwaartse verschuiving van de valentieband energieën te zien. In 

eenn tweede proces is de vervalsenergie gemeten bij de recombinatie van excitonen gebonden aan 

dislocatiess in het silicium. De toename van energie bij afnemende deeltjes diameter demonstreert 

eenn verbreding van de bandafstand in silicium. Het zelfde materiaal is gebruikt voor de elektron 

spinn resonantie experimenten die in hoofdstuk 3 aan de orde komen. Het gekozen silicium heeft n-

typee geleiding en vertoont het kenmerkende spectrum van de fosfor donors. De splitsing in het 

spectrumm als gevolg van hyperfijn wisselwerking van gebonden donor elektronen met de kernspin 

vann het fosfor is een directe kwantitatieve maat voor de lokalisatie van het elektron op de donor 

positie.. Tegen de aanvankelijke intuïtieve verwachting in blijkt voor kleine kristallen de hyperfijn 

interactiee minder sterk te zijn. Een sluitende verklaring kon worden opgesteld door de effectieve-

massaa theorie toe te passen. Hieruit werd de opwaartse verschuiving van de geleidingsband 

vastgesteld.. De energie effecten op valentieband, geleidingsband en van de totale bandafstand zijn 

inn onderling goede overeenstemming. Voor alle verschuivingen werd een empirische formule 

opgesteld.. De opsluiting van elektronen in silicium met nano afmetingen leidt ook tot spectaculaire 

veranderingenn in de optische eigenschappen. Niet alleen wordt de band afstand groter en kan de 

energieënn van zichtbaar licht gaan omvatten, ook wordt de overgang van geleidings naar valentie 

bandd verticaal in de reciproke ruimte en verkrijgt daarmee een zeer veel grotere overgangs 

waarschijnlijkheid.. De van nature onaantrekkelijke eigenschappen van silicium als optisch 
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materiaall  worden hiermee weggenomen. In ons onderzoek, zoals gerapporteerd in hoofdstuk 4, zijn 

dee nanokristallen gefabriceerd met het proces van kogelmalen, centrifugering en sedimentatie 

ingebedd in een silicium film gemaakt volgens een sol-gel proces. Het aanslaan van de elektronen in 

dezee films met ultraviolet licht geeft luminescentie te zien in het zichtbare gebied, bij verschillende 

kleurenn afhankelijk van karakteriserende parameters, zoals toegepaste thermische herstel 

behandelingen.. De emissie is voldoende sterk voor waarneming met het blote oog. Het onderzoek 

leidtt tot de conclusie dat de zichtbare straling niet wordt opgewekt in de nanokristallen zelf, ook 

niett in het sol-gel materiaal, maar in het grensgebied tussen deze twee componenten. 

Lichtt emissie vormt de brug naar hoofdstuk 5 waarin dotering van silicium met erbium 

atomenn gebruikt wordt voor de activering van silicium als een optisch interessant materiaal. Het 

zeldzame-aardd ion Er3*  is een zeer geschikte verontreiniging omdat de overgang van de 4hm 

aangeslagenn toestand naar grondtoestand 4115/2 licht produceert met de voor toepassing ideale 

golflengtee van 1,54 um. Meer inzicht in de manier waarop de erbium ionen kunnen worden 

aangeslagen,, in foto of elektro luminescentie, is van groot belang. In ons onderzoek is de 

ongebruikelijkee methode gevolgd excitatie tot stand te brengen door in te stralen op de achterzijde 

vann het substraat van een erbium gedoteerde laag. Dit dwingt de excitatie een afstand van circa 350 

|xmm te overbruggen alvorens tot overdracht van energie naar het erbium ion te komen. De beide 

effectenn van vertraging en verlaging van luminescentie werden experimenteel gemeten. Alvorens 

tott erbium excitatie te komen dient de p-n overgang die het p-type substraat scheidt van de n-type 

laagg met erbium donors te worden geneutraliseerd. Een kwantitatieve analyse werd uitgevoerd. Het 

bevestigtt een model waarin diffunderende excitonen de mobiele dragers van excitatie energie zijn. 

Inn weerwil van de beschikbaarheid van veel resultaten uit hoogwaardig onderzoek zijn de 

standpuntenn omtrent de elektronische structuur van de belangrijke doteerstoffen goud en platina 

vaakk controversieel. In het door ons verrichte onderzoek, beschreven in hoofdstuk 6, wordt een 

verbandd gelegd tussen goud en platina centra waardoor een uitwisseling van kennis tussen goud en 

platinaa mogelijk wordt. We gebruikten de radioactieve isotoop 195Au die met een halfwaardetijd 

vann 183 dagen vervalt in stabiel  195Pt. Door de aanwezigheid van ijzer in de preparaten is het 
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onderzoekk feitelijk uitgevoerd aan de radioactieve conversie van AuFe complexen naar PtFe 

complexen.. Beide centra zijn in magnetische resonantie aan de hand van het spectrum 

ondubbelzinnigg identificeerbaar. De terugstoot energieën in dit vervalsproces zijn klein. Het 

experimentt bevestigt dat de geometrische structuren gelijk blijven. Geringe afwijkingen van de 

nucleairee halveringstijd werden toegeschreven aan verschuiving van het Fermi niveau in de 

preparatenn tijdens de conversie. Nauwkeurige meting van de hyperfijn wisselwerking in de 195AuFe 

complexenn geeft aan dat de hyperfijn anomalie ten opzichte van de stabiele isotoop 197Au zeer 

geringg is. Ons onderzoek maakte deel uit van een samenwerkingsproject in CERN ISOLDE 

verband.. In andere deelnemende groepen is fotoluminescentie (PL) en deep-level transient 

spectroscopyy (DLTS) als onderzoek methode in identieke preparaten toegepast. 

Inn hoofdstuk 7 ten slotte wordt een analyse gepresenteerd van de Zeeman splitsings tensor 

vann substitutioneel platina in silicium. De golffuncties worden geschreven als een gehybridiseerde 

vormm van 5d orbitals op het platina en 3s en 3p orbitals op de omringende silicium atomen. Als 

relevantee energieën zijn de kristalvelden in dit orthorhombische centrum en de spin-baan 

wisselwerkingg in de berekening opgenomen. Uiteraard zijn hieraan de magnetische energieën van 

dee baanmomenten en van spin die tot opsplitsing van de Kramers doubletten leiden toegevoegd. In 

dee algebraïsche analyse zijn deze laatste energieën als zijnde klein ingevoerd en door middel van 

storingsrekeningg behandeld. Parallel aan deze meer klassieke methode zijn volledig numerieke 

berekeningenn uitgevoerd. In de gebruikte hamiltoniaan zijn alle genoemde interacties tegeüjk 

opgenomenn en worden complicaties als gevolg van ontaarding geheel voorkomen. De resultaten 

leidenn tot een diepere elektronische karakterisering van het platina centrum. 
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