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Samenvatting

Deze thesis getiteld: ”Optical properties of Er-doped Si-based media”, be-
schrijft een onderzoek gedaan op silicium (Si) gebaseerde materialen gedoteerd
met erbium (Er). In het bijzonder zijn de optische eigenschappen van deze me-
dia in detail onderzocht met een scala van optische technieken, zowel in situ,
in het laboratorium van het Van der Waals-Zeeman Instituut te Amsterdam,
en bij de vrije elektronenlaser faciliteit te Rijnhuizen.

De thesis begint met een korte introductie van basisconcepten van de micro-
elektronica: het grote belang ervan in de huidige maatschappij en de beper-
kingen die deze discipline vanuit een basisstandpunt heeft, fysisch en techno-
logisch. In hetzelfde introducerende hoofdstuk zullen vervolgens verschillen-
de manieren om de belangrijkste nadelen te overwinnen voorgesteld worden
en kort worden besproken. Als eerste wordt de kwestie van optisch doteren
van Si met Er behandeld. Wegens de inefficiënte Er lichtemissie in bulk Si,
worden twee verschillende manieren van structureel gemanipuleerde systemen
beschouwd: vervaardiging van gestapelde Er-gedoteerd en niet-gedoteerde na-
nolagen van Si en de verwezenlijking van nanokristallen in een SiO2 matrix.
In het eerste geval is de efficiëntie van luminescentie ten opzichte van bulk
Si verbeterd door de ruimtelijke scheiding van de gecreëerde excitonen en hun
energieoverdracht aan Er3+ ionen. Tevens blijkt dat deze systemen eigenaardi-
ge optische eigenschappen hebben, zoals één van de smalste emissiespectra die
ooit waargenomen is voor Er-gedoteerd materiaal. De co-gedoteerde Er-ionen
en Si nanokristallen in de SiO2 matrix koppelen in dit systeem, waardoor het
mogelijk wordt de hoge excitatie cross-sectie van Si te gebruiken, samen met
de grote thermische stabiliteit van Er in een isolerende matrix, in plaats van in
een halfgeleider. Het eerste hoofdstuk is verdeeld in twee stukken: het eerste
behandelt de samples en het tweede de verschillende experimentele technieken
die gebruikt zijn voor de totstandkoming van de inhoud van deze thesis. Van
alle samples die gebruikt zijn - twee verschillende soorten nanolagen, Si/Si:Er
en Si/Si1−xGex, het sample met Er en Si nanokristallen gedoteerd SiO2 en als
laatste Er-gedoteerd amorf Si, worden de vervaardigingprocedure, parameters
en structurele karakterisering verduidelijkt.
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Het tweede deel beschrijft de experimentele technieken die gebruikt zijn voor
de verwezenlijking van de metingen van de bovengenoemde samples.

Het onderwerp van hoofdstuk 2 is de kwestie van optische activiteit van Er3+

ionen in Si/Si:Er en Si/Si1−xGex. Optische activiteit is gedefinieerd als de kans
tot het uitzenden van licht door emitters, wanneer deze geëxciteerd zijn. Van
alle onderzochte samples is het percentage optisch actieve Er3+ ionen bepaald.
Om dit te kunnen onderzoeken is het nodig om de nanolagen te vergelijken
met een sample waarvan de optische activiteit maximaal is: in ons geval een
geoptimaliseerd sample van Er-gedoteerd SiO2. Een getal voor de optische
activiteit van de nanolagen is bepaald na het doen van een aantal correcties, die
noodzakelijk waren vanwege de verschillende karakteristieken van de samples.
De optische activiteit van alle samples ligt rond een paar procent, met een
maximum van 10%. Dit is een waarde die hoog is in vergelijking met andere
gerapporteerde waardes uit de literatuur, maar nog steeds te laag om optische
amplificatie te bereiken.

Hoofdstuk 3 is nauw verbonden met het voorgaande, omdat er een direct
verband wordt vastgesteld tussen de optische activiteit van Er3+ ionen en de
aanwezigheid van zuurstof. Twee verschillende experimenten aan de FELIX
faciliteit te Rijnhuizen zijn gedaan om dit te bewijzen. Het eerste, een twee-
kleuren experiment, waarbij gebruik wordt gemaakt van twee laserstralen: één
Nd:YAG met een golflengte van 532 nm, die een band-naar-band excitatie in-
duceert van de Si matrix en eventueel de Er3+ ionen, en een IR straal waarvan
de energie afgestemd is op de trillingsmodus van het Si-O-Si“molecuul”. De
Nd:YAG laser brengt de Er3+ ionen in een geëxciteerde toestand, waarna de
IR laser afgevuurd wordt met een verstelbare vertraging t.o.v. de eerste laser.

Omdat het emissiespectrum van Er3+ ionen in Si/Si:Er weinig en hele smal-
le pieken heeft is het mogelijk om een gedetailleerd schema van de grond- en
eerste aangeslagen toestand van de intra-4f schil van Er3+ ionen te reconstru-
eren, met name overgangen binnen de grondtoestand 4I15/2 liggen in het THz
gebied. Hoofdstuk 4 is gewijd aan onderzoek naar mogelijke overgangen in
dit gebied. De aanwezigheid hiervan is getest met behulp van twee verschil-
lende “pump-probe”technieken, in een “transient gratingën een “pump-probe-
reference”configuratie. In beide gevallen is er een overgang gedetecteerd bij een
golflengte van 43 µm, met een vervaltijd van ongeveer 50 ps. Deze korte ver-
valtijd is een vingerafdruk van een niet-stralende, door fononen geassisteerde
vervalkanaal, omdat theoretische berekeningen een vervaltijd van de stralende
overgangen geven in de orde van secondes. De snelheid van het stralende ver-
val is veel kleiner dan het niet-stralende, zodat het stralingsproces niet plaats
kan vinden. De laatste twee hoofdstukken beschrijven andere systemen dan
de Si nanolagen die hiervoor besproken werden.
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Hoofdstuk 5 richt zich met name op de optische activiteit van een serie
samples die bestonden uit SiO2 gedoteerd met Er3+ ionen en Si nanokristal-
len. Bij het fabriceren van de samples zijn twee Er en drie Si concentraties
gebruikt waarbij er 3 verschillende verhittingstemperaturen zijn gebruikt om
18 verschillende samples te produceren. De optische activiteit van de Er3+

ionen geëxciteerd door nanokristallen ligt in de orde van enkele procenten met
een maximum van 8 %. In het geval van directe excitatie van Er3+ overbrugt
de optische activiteit een veel groter percentage gebied, van een maximum
waarde van 51 % tot een praktisch verwaarloosbare waarde.

Hoofdstuk 6 richt zich op de optische karakterisatie van amorf silicium ge-
doteerd met erbium. Het materiaal laat op het eerste gezicht vreemde en
onverklaarbare eigenschappen zien. De intrinsieke luminescentie van het a-Si,
alswel de Er gerelateerde fotoluminescentie (FL), zijn geregistreerd in ver-
schillende excitatieflux dichtheden. Bij een lage excitatieflux wordt er alleen
Er-gerelateerd FL waargenomen, maar als de excitatieflux boven een bepaalde
drempel komt, dan manifesteert zich een brede en heldere luminescentie. De-
ze luminescentie, die veroorzaakt wordt door recombinaties van verschillende
overgangen in de amorfe matrix, met name van defecten, hangt exponentieel
van de excitatieflux af. Deze exponentiele toename van de FL wordt veroor-
zaakt door de vorming van gebroken bindingen, die exponentieel groeien met
de temperatuur, terwijl de temperatuur van het sample lineair toeneemt als
functie van de excitatieflux.




