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Samenvatting 

Vanwege de toegenomen belangstelling in de ontwikkeling van 

elektrische en optische devices gefabriceerd uit twee dimensionale III/V 

halfgeleider structuren die met Moleculaire Bundel Epitaxie zijn gegroeid, is 

het van belang informatie te verkrijgen over de laterale uniformiteit van 

deze structuren. 

Hiertoe is er een opstelling ontwikkeld waarmee plaatsafhankelijke 

fotoluminescentie metingen aan GaAs/ AlxGa1_xAs quanturnwens verricht 

kunnen worden met een plaatsresolutie van 5 J.Lm. 

Er zal worden gerapporteerd over de laterale uniformiteit van de 

quanturnwen structuren alsmede over de luminescentie eigenschappen rond 

een aantal defecten. 
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Samenvatting 

Tijdens dit afstudeeronderzoek is een opstelling ontwikkeld waarmee 

plaatsafhankelijke fotoluminescentiemetingen aan twee-dimensionale III/V 

halfgeleiderstructuren verricht kunnen worden. Plaatsafhankelijke 

luminescentiemetingen bij lage temperatuur ( 4 K) vereisen een meetsysteem 

waarmee het focus van een laserbundel met een nauwkeurigheid van enkele 

microns over het preparaat kan worden verplaatst. Hiertoe is een 

luminescentieopstelling gebouwd waarvan de meetkop via een stappenmotor 

gestuurde xyz-translator langs het preparaat kan worden bewogen. De 

meetkop is via een optisch fiber met het niet bewegende deel van de 

opstelling verbonden. Om het preparaat tijdens een scan steeds optimaal 

(:1: 1 JLID.) in focus te kunnen houden is een automatisch focusseersysteem 

ontwikkeld. Ondanks de noodzakelijkerwijs vrij grote werkafstand tussen de 

bewegende meetkop en het preparaat dat is afgekoeld tot 4 K, kon er toch 

een plaatsresolutie van 5 p.m ( :1: 2 p.m) in combinatie met een golflengte

resolutie van 8 A gerealiseerd worden. 

De opstelling is allereerst gebruikt voor metingen naar de laterale 

uniformiteit van een tweetal quantumputstructuren. In beide preparaten 

werden golflengtevariaties van de luminescentiepiek in de orde van 1 nm 

gemeten over preparaatoppervlakken van 5 x 5 mm. In het tweede 

preparaat varieerde tevens de luminescentie piekintensiteit met een factor 

twee. De meest waarschijnlijke verklaring voor de golflengte verschuivingen 

is een laterale variatie van de effectieve putbreedte van de quantumwells. 

Dit zou veroorzaakt kunnen zijn door een niet uniforme temperatuur

verdeling tijdens de groei van het preparaat in de moleculaire bundel 

epitaxie machine. Andere mogelijk verklaringen zijn variaties in de 

aluminiumconcentratie in de barrieres, inhomogeniteiten als gevolg van 

etsfouten of temperatuur inhomogeniteiten tijdens de meting. Om een 

definitieve uitspraak te kunnen doen over de oorzaak van de gevonden 

inhomogeniteiten is echter verder onderzoek noodzakelijk. 

Tenslotte zijn er nog plaatsafhankelijke scans en spectra opgenomen op 

en rond het oppervlak van een tweetal defecten. Hieruit blijkt ten eerste <tl,t 

de plaatresolutie van de gebouwde opstelling voldoende klein is om 

structuur in een defect te kunnen waarnemen. Verder blijkt dat er op en 

rond het defect een aantal extra luminescentiepieken verschijnen waarvan 

de oorsprong vermoedelijk ligt in sterk variërende aluminiumconcentraties 



m het defect als gevolg van kristalgroei in een andere dan de <001> 

richting. Tevens werd gevonden dat de afmetingen van het defect aan het 

oppervlak van het preparaat kleiner waren dan de afmetingen die volgden 

uit de luminescentiemetingen. Tenslotte varieerde de vorm en de afmeting 

van het defect als functie van de luminescentiepiek die gebruikt werd om 

naar het defect te kijken. 

Concluderend kan worden gesteld dat de ontworpen opstelling voldoet 

aan de vooraf gestelde eisen. Om goede verklaringen voor de gemeten 

fysische aspecten te kunnen geven, moeten nog verdere metingen aan 

verschillende preparaten en defecten verricht worden. 
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1. Inleiding 

Door de ontwikkeling van nieuwe kristalgroeitechnieken, zoals 

"Molecular Beam Epitaxy" (M.B.E.) en "Metal Organic Chemica! Vapour 

Deposition" (M.O.C.V.D.), is het mogelijk geworden verschillende 

halfgeleider materialen zodanig op elkaar te groeien, dat de overgang tussen 

twee materialen binnen één of twee atoomlagen plaatsvindt. Op deze wijze 

kunnen twee-dimensionale halfgeleiderstructuren worden gegroeid, waarbij 

zowel de compositie als het doteringsniveau op atomaire schaal kunnen 

worden gespecificeerd waardoor de fysische eigenschappen van deze 

structuren kunnen worden beïnvloed. Voorbeelden van deze twee

dimensionale halfgeleiderstructeren zijn bijvoorbeeld heterojuncties, 

superroosters en quantumwells. Deze structuren zijn belangrijk voor de 

ontwikkeling van nieuweelectronischeen optische devices. 

Daar de fabricage van dergelijke devices ingewikkeld, tijdrovend en duur 

is, is het wenselijk de gegroeide halfgeleiderstructuren te karakteriseren 

alvorens met deze fabricage aan te vangen. Verschillende belangrijke 

eigenschappen van halfgeleiderstructuren zijn bijvoorbeeld de compositie, 

de donor- en acceptor-<:oncentratie, het doteringsprofiel, het aantal 

defecten, de laagdikte en de scherpte van het interface. Een aantal van deze 

eigenschappen kunnen worden afgeleid uit elektrische metingen van de 

mobiliteit en de elektronendichtheid in een modulatie gedoteerde 

heterostructuur. 

Andere eigenschappen zijn beter m. b. v van optische technieken te 

bepalen. Dit onderzoek heeft tot doel een opstelling te ontwerpen waarmee 

de laterale uniformiteit van de gegroeide halfgeleiderstructuren bepaald kan 

worden. Dit dient uiteraard op niet destructieve wijze te gebeuren en er 

moeten relatief grote oppervlakken kunnen worden doorgemeten. Een 

geschikte meetmethode hiervoor is fotoluminescentie. 

Het fotoluminescentie signaal van een GaAs/ AlxGa1_xAs quanturnwen 

hangt af van zowel de putbreedte als de van aluminiumconcentratie in ~et 

AlxGa1_xAs. De unifm:miteit van een preparaat kan nu bepaald worden door 

de verandering van de ligging van de piek van de fotoluminescentie

golflengte te meten als functie van de plaats op het preparaat. Het is met 

deze meetmethode niet mogelijk met zekerheid vast te stellen of deze 

verandering te wijten is aan een variatie in de aluminiumconcentratie, een 

variatie in de putbreedte, of aan beide. In de literatuur is, voor zover 
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bekend, slecht één artikel te vinden waarin de uniformiteit van 

GaAs/ AlxGa1_xAs quanturnwens door middel van plaatsafhankelijke 

fotoluminescentie onderzocht is [Mor-89]. Hierin wordt een correlatie 

gevonden tussen indium op de achterkant van de wafer en de 

luminescentiegolflengte. Het indium doet tijdens het groeien dienst als 

thermisch contact tussen het substraat en een heater block (indium 

bonding). 

Sinds 1988 beschikt de onderwerpgroep halfgeleiderfysica aan de 

Techische Universiteit in Eindhoven over een eigen MBE-apparaat. Hierin 

worden de wafers echter niet door middel van thermisch contact doch door 

straling van een heater blok verwarmd (indium free mounting). Het is 

interessant te onderzoeken of dit de uniformiteit van de gegroeide 

structuren beïnvloed. 

Behalve uniformiteit kan met behulp van plaatsafhankelijke 

fotoluminescentie tevens onderzocht worden hoe de epitaxiale structuur 

verandert rond een zogenaamd oval defect. Een oval defect is een voor MBE 

specifiek macroscopisch defect. Er bestaan meerdere soorten defects doch 

oval defects zijn de meest voorkomende. De oppervlakte dichtheid van oval 

defects varieert van 102 tot 106 cm-2 met karakteristieke dimensies in de 

orde van 5 tot 100 p.m [Kop-89]. Door de verstoorde kristalstructuur zal de 

fotoluminescentie over een veel groter gebied variëren dan het oppervlak 

van het defect zelf. In de literatuur zijn dergelijke metingen slechts bekend 

aan bulk GaAs en AlxGa1_xAs [Wol-75, Sap-88, Mar-86] echter niet aan 

GaAs/ AlxGa1_xAs quantumwells. 

In dit afstudeeronderzoek is een opstelling te ontworpen waarmee het 

mogelijk is het fotoluminescentie-signaal plaatsafhankelijk te meten. 

Behalve naar de uniformiteit van een preparaat is er ook onderzocht hoe de 

fotoluminescentie verandert in en rond een oval defect. Gegevens hierover 

kunnen meer helderheid verschaffen over het ontstaan en de groei van 

verschillende soorten oval defects. 

In hoofdstuk 2 wordt, nadat eerst de theorie van fotoluminesce:r;ttie 

metingen behandeld- is, hierop verder ingegaan. De nadruk van het 

onderzoek lag echter op het ontwerpen en bouwen van een goed werkende 

opstelling waarmee plaatsafhankelijke fotoluminescentie· gemeten kan 

worden. De experimentele opzet wordt dan ook uitvoerig besproken in 

hoofdstuk 3. In dit hoofdstuk worden tevens de gebruikte preparaten 

beschreven. De metingen die voornamelijk ten doel hadden de opstelling te 
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testen worden in hoofdstuk 4 behandeld. In hoofdstuk 5 worden conclusies 

getrokken betreffende de toepasbaarheid van de gebouwde opstelling en de 

verrichte metingen. Verder worden hierin verscheidene suggesties en 

aanbevelingen gedaan ter verbetering en automatisering van de huidige 

opstelling. Tenslotte volgen enige suggesties voor verder onderzoek naar de 

laterale uniformiteit en de structuur van defecten. 
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2. Theorie 

In dit hoofdstuk wordt een beknopte beschrijving gegeven van het 

verschijnsel fotoluminescentie. Ter illustratie wordt er kort ingegaan op 

fotoluminescentie van bulk GaAs. In de daaropvolgende paragraaf wordt 

fotoluminescentie aan GaAs/ AlxGa1_xAs quantumwells besproken. 

Tenslotte volgt een beschrijving van de mogelijke oorzaken voor het 

ontstaan van verschillende soorten defecten en het te verwachten effect van 

deze defecten op het fotoluminescentiesignaal. 

2.1 Fotoluminescentie 

Luminescentie is de emissie van straling resulterend van niet thermische 

bezetting van energieniveaus in de vaste stof. Bij fotoluminescentie in 

halfgeleiderkristallen worden m.b.v. een sterke lichtbron, die fotonen 

uitzendt met een energie groter dan de bandgap van de halfgeleider, 

elektronen van de valentie- naar de geleidingaband geëxciteerd. De weg 

voor de deëxcitatie die wordt gevolgd, is die weg die de levensduur van de 

geëxciteerde toestand minimaliseert. De levensduur is in de orde van 0.1 -

1.0 ns. Deze weg loopt meestal via de dichtst bij de bandgap gelegen 

energieniveaus, alvorens er stralende recombinatie plaatsvindt. Afhankelijk 

van de energie van de fotonen van de excitatiebron zullen de geëxciteerde 

elektronen via een fononcascade naar het minimum van de geleidingaband 

relaxeren. Daarna zal door recombinatie van een elektron in de 

geleidingaband en een gat in de valentieband een foton worden uitgezonden. 

Dit is de fotoluminescentie straling. De golflengte van deze straling is 

karakteristiek voor de energie van de betreffende overgang van de 

geleidingaband naar de valentieband. 

Alvorens recombinatie plaatsvindt kan het elektron zijn energie nog 

verder verlagen door een exciton te vormen. Een exciton is een 

waterstofachtige binding tussen een elektron in de geleidingaband en een gat 

in de valentieband die door Coulomb interactie tot stand komt. In bulk 

GaAs bedraagt de bindingsenergie van een exciton. 4.2 meV. Bij 

temperaturen hoger dan 50 K wordt de exciton-bindingsenergie kleiner dan 

de energie van de in het kristal aanwezige fononen. Deze verstoren het 

exciton zodanig dat de binding verbroken wordt. Excitonen komen dus 
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alleen bij voldoend lage temperaturen voor. Daar de bindingsenergie van 

een exciton bepaald wordt door Coulomb interactie zullen geladen 

verontreinigingen een storend effect hebben op een exciton. Ten gevolge van 

het elektrische veld in de omgeving van een onzuiverheid kan een exciton 

zijn energie nog verder verlagen door zich te binden aan de onzuiverheid. Zo 

kan door polarisatie van het exciton de energie verlaagd worden. 

Behalve band-band- en exciton-overgangen zijn er t.g.v. 

verontreinigingen en eventuele doteringen ook nog andere recombinatie 

mogelijkheden. Een daarvan is de koolstof overgang. In het M.B.E. systeem 

bevindt zich altijd een koolstof achtergrond. Het blijkt onmogelijk te zijn 

geheel koolstofvrije preparaten te groeien. In bulk GaAs fungeert koolstof 

als acceptor en heeft een bindingsenergie van 26 me V. Er is in een 

luminescentiespectrum dan ook altijd een piek te vinden van de overgang 

van een elektron uit de geleidingsband naar het koolstofniveau. Een 

voorbeeld van een extra niveau ten gevolge van datering is silicium. 

Behalve als donor (bindingsenergie 5.8 meV) kan silicium ook als acceptor 

(bindingsenergie 35 meV) optreden. In figuur 2.1 zijn verschillende 

overgangen in bulk GaAs schematisch weergegeven. Voor een uitgebreider 

overzicht van overgangen van doteringen of verontreinigingen wordt 

verwezen naar [Will-66]. 

,1._4.2 meV 5 8 meV J,' . 

f-r--Exciton .t--si 

G aAs 

Egap 

1.42 eV 
~~c 

~L.o.. Si 

26 meV 35 eV m 

Figuur 2.1: Verscheidene overgangen in met C en Si verontreinigt GaAs. 

Andere dan weergegeven overgangen zijn uiteraard ook mogelijk. 
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2.2 Fotoluminescentie aan quantumwell structuren 

Met behulp van moderne groeitechnieken zoals M.B.E. is het mogelijk 

de overgang tussen verschillende op elkaar gegroeide materialen binnen 

enkele atoomafstanden te laten plaatsvinden. Door op deze wijze twee 

halfgeleidermaterialen met verschillende bandafstanden op elkaar te groeien 

ontstaat een zogenaamde heterojunctie. Ten gevolge van de eis voor 

thermodynamisch evenwicht zullen de geleidings- en valentieband van vorm 

veranderen. Er onstaat een discontinuïteit in de bandafstand. In figuur 2.2 

is een GaAs/ AlxGa1_xAs heterojunctie weergegeven. 

Ec2 ----- '----E - c 

Er2 --------
Ect-----

----~------Er 

Ert--------

Evt-----

Ev2-----

(a) GaAs (b) GaAs 

Figuur 2.2: De bandenstructuur van GaAs en AlxGa1_xAs voor (a) en nadat 
(b) de heterojunctie gevormd is. 

Door een GaAs laag aan twee kanten te omsluiten door AlxGa1_xAs 

ontstaat er een smalle energieput in zowel de valentie- als de 

geleidingsband waarin gaten en respectievelijk elektronen opgesloten 

worden, daar de bandafstand van GaAs kleiner is dan die van AlxGa1_xAs. 

Door nu de GaAs laag erg smal te maken ( < 500 Á) treden er quantisatie 

effecten op. Er onstaan discrete energieniveaus voor de gaten en elektronen 

in de put. De niveaus voor de zware en lichte gaten (voorheen ontaard) 

splitsen op. Vanwege selectieregels zijn er in principe alleen overgangen 

tussen Lln = 0 niveaus mogelijk. In figuur 2.3 is een quantumwellstructuur 

weergegeven met daarin een aantal parameters. 

Om de energieniveaus in een quanturnwen te kunnen berekenen is door 

M.F. Schuurmans [Sch-85) een model opgezet. De essentie van dit model is 

dat ervan uitgegaan wordt dat de verschillende banden elkaar niet 

beïnvloeden zodat ze kunnen worden ontkoppeld. Een andere belangrijke 

aanname is dat uit een envelope-functie beschrijving met het Kane-banden 
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QW Barriere f\ 
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t.Ec 
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Egb Egw 

n - 2 . hh V n = 1 : hh 

n: 2 lh~t~.----~t· = 1: lh 1 f==~~J ...... r_E~ 
GaAs GaAs 

Figuur 2.9: Verloop van de bandenstructuur in een GaAs/ AlxGa1_xAs 
quantumwell met daarin enkele parameters aangegeven. 

model een E-k relatie volgt, waarmee een energie-afhankelijke massa 

bepaald wordt. Door tenslotte te veronderstellen dat de breedte van de 

barriere, Lb, oneindig is, zodat er geen interactie is met elektronen en gaten 

uit een eventuele andere put in de structuur, kon Schuurmans de volgende 

vergelijking afleiden:. 

2·cos<p + (e -1/e)·sin<p = o 

met (2.1) 

Hierin is k een golfvector, m een effectieve massa en Lw de breedte van de 

put. De indices hebben betrekking op de well (w) en de barriere (b). Deze 

vergelijking kan worden opgelost m.b.v. een door A. Smits [Smi-86] 

ontwikkeld computer programma. Daartoe moeten echter verscheidene 

parameters bekend zijn, namelijk: 
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de effectieve massa's in het r-punt 

de bandgap Eg in het r-punt 

de spin-baan splitsing ll in het r -punt 

de bandgapdiscontinuiteit, H 

de breedte Lw van de quanturnwen 

De eerste vier parameters zijn afuankelijk van de aluminiumconcentratie x 

en de temperatuur. De functionele verbanden zijn echter niet eenduidig in 

de literatuur. In navolging van Schuurmans wordt bij de berekening gebruik 

gemaakt van de volgende parameters: 

T2 
Eg(eV) = 1.519 + 1.247·x-5.405·10·4·T + 204 (x<0.45) (2.2) 

Eg(eV) = Eg(x<0.45) + 1.147 ·(x- 0.45)2 (x>0.45) (2.3) 

ll (eV) = 0.343- 0.062·x (2.4) 

mei!mo = 0.067 + 0.155·x-0.0681·x·(1-x) (2.5) 

m1h/m0 = 0.070 + 0.801· x (2.6) 

mhh/m0 = 0.4537 + 0.2971·x-0.1131·x·(1-x) (2.7) 

II1so/m0 = 0.1434 + 0.1236·x (2.8) 

Daar de bandafstanden m.b.v. (2.2) en (2.3) berekend kunnen worden kan 

de diepte van de quanturnwen bepaald worden indien de bandgap

discontinuïteit H bekend is: 

(2.9) 

In de literatuur wordt voor H meestal een waarde rond 0.67 gebruikt. 

Met behulp van bovenstaande gegevens kunnen de fotoluminescentie

spectra berekend worden door het programma van Smits. De invoer 

parameters van het programma zijn de temperatuur, T, de aluminium

concentratie, x, de breedte van de well, Lw en de bandgapdiscontinuiteit, H. 
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In dit programma wordt tevens gecorrigeerd voor de exciton bindingsenergie 

die niet in elke quanturnwen even groot is. Dit is te wijten aan de 

tweedimensionale opsluiting. Door een sterkere overlap van de golffuncties 

van het elektron en het gat zal de bindingsenergie van het exciton sterk 

toenemen (zie figuur 2.4) [GRE-84]. Voor een uitgebreidere theoretische 

behandeling en een omschrijving van het programma wordt verwezen naar 

[Smi-86]. 

- 11EAVY·HOLE EXCITON 
--- L.IGHT·HOLE E:XCITON 

Figuur 2 . ./,: De ezciton bindingsenergie in de grondtoestand als functie van de 
breedte van de quantumwell, Lw en de aluminiumconcentratie, x. 

Ter bestudering van fotoluminescentie aan een GaAs/ AlxGa1_xAs 

quanturnwen dient deze geëxciteerd te worden met een energie groter dan 

de bandgap van het AlxGa1_xAs. Elektronen uit de valentieband worden 

naar de geleidingsband geëxciteerd. Deze elektronen worden, evenals de in 

de valentieband achtergebleven gaten, zeer snel (orde ps) ingevangen <toor 

de quanturnwen en relaxeren naar het laagst mogelijke energieniveau. Ten 

gevolge van de lage temperatuur (orde 10K), de ruimtelijke opsluiting en 

de Coulomb interactie tussen de gaten en de elektronen, zullen erexcitonen 

gevormd worden. Bij recombinatie van de elektron-gat paren komt straling 

vrij, de fotoluminescentie. 

10 



Het fotoluminescentiespectrum van een quantumwell verschaft 

informatie over de breedte van de put, Lw. Ten gevolge van niet ideale 

groeicondities, kan de laterale diffusie van Ga-atomen {tijdens de groei) 

over de epitaxiale lagen verslechteren. Hierdoor kunnen microscopische 

interface-fluctuaties optreden waardoor weer zogenaamde eilanden kunnen 

ontstaan. Eilanden zijn gebieden waar de well één of meer atoomlagen 

breder of smaller is dan op andere plaatsen. Ook de aluminiumconcentratie 

kan op microscopische schaal variëren t.g.v. slechte groeicondities, doordat 

er bijvoorbeeld plaatselijk te weinig Ga-atomen van het epitaxiale 

oppervlak verdampen. Geëxciteerde gaten en elektronen diffunderen in zeer 

korte tijd (orde 0.1- 1 ns) naar de breedste plaatsen in de put {laagste 

energie) en recombineren dan. De diffusielengte is in dit geval van belang. 

Deze is gedefiniëerd als de wortel uit het produkt van de levensduur r van 

een gat-elektronpaar en de diffusieconstante D: 

Ldiff. = .Jr· D {2.10) 

Bij lage temperaturen {kleiner dan 10K) is de diffusieconstante van 

elektron-gat paren in ongedateerde quantumwell structuren met een 

putbreedte tot 150 A kleiner dan 10 cm2/s, aldus Hillmer [Hill-89) {zie 

figuur 2.5). De diffusielengte is dan volgens {2.10) in de orde van 1 J.Lm. 

125 

$100 
E 
u 

0 75 
~ 
:~ ., 
f 50 
ö 

50 100 150 200 250 JOO 
Temperoture T (K) 

Figuur 2. 5: De diffusie constante, D als functie van de temperatuur voor 

verschillende quantumwell-breedtes, Lz (x = 0. 5) 
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Bovenstaande effecten hebben tot gevolg dat de luminescentiepiek van de 

quanturnwen verbreedt, indien de eilanden kleiner zijn dan de 

excitondiameter, of zelfs opsplitst, indien de eilanden groter zijn dan de 

excitondiameter (zie figuur 2.6). 

lz 

Figuur 2.6: Eilanden in een quantumwell en het effect e1"1Jan op de 
luminescentiepiek: 
(a) eilanden kleiner dan excitondiameter (verbreding). 
(b) eilanden groter dan excitondiameter (opsplitsing). 

Tenslotte blijkt in de praktijk dat het fotoluminescentiesignaal ook nog 

afhangt van de excitatiedichtheid. Bij hoge excitatiedichtheden worden er 

relatief minder excitonen gecreëerd ten gevolge van afscherming en 

bandvulling. Het gevolg is dat het luminescentiespectrum breder wordt en 

dat de excitonbijdrage aan het fotoluminescentiesignaal afneemt. Tevens 

vindt er bij zeer hoge excitatiedichtheden (n > 1013 cm-2) een grote 

bandrenormalisatie (dat wil zeggen; een reductie van de bandafstand) 

plaats. Dit is te wijten aan exchange- en correlatie-effecten in het 

gat-elektron plasma in de put. 
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2.3 De laterale uniformiteit 

Behalve variaties op microscopische schaal kunnen de putbreedte en de 

aluminiumconcentratie ook variëren over afstanden groter dan de 

diffusielengte. Daar de laterale uniformiteit belangrijk is voor het 

functioneren van elektronische en optische devices gefabriceerd uit deze 

structuren, is het van belang hierover meer te weten te komen. Om dit te 

bereiken via fotoluminescentie, is het noodzakelijk metingen te kunnen 

verrichten waarbij geëxciteerd wordt met een spotdiameter in de grootte 

orde van de diffusielengte. Uit § 2.2 blijkt dat de diffusielengte, bij 

temperaturen kleiner dan 10K en putbreedtes kleiner dan 150 A, in de orde 

van 1 Jl.ID ligt. Het heeft dus geen zin met een kleinere spot te exciteren. 

Variaties in de putbreedte en de aluminiumconcentratie kunnen 

optreden doordat tijdens de groei de temperatuursverdeling over het 

substraat niet homogeen is. Dit kan komen doordat het indium, waarmee 

het substraat t.b.v. het warmtecontact op het heaterblok in de M.B.E. 

vastgeplakt is, niet gelijkmatig verdeeld is [Mor-89]. In de "warme" 

gebieden zullen de Ga-atomen voldoende diffunderen over het oppervlak 

terwijl ze in de "koude" gebieden eerder adsorberen. Verder zullen er in de 

koude gebieden minder aanhechtpunten beschikbaar zijn voor de Al-atomen 

in de AlxGa1.xAs lagen doordat er te weinig Ga-atomen van het oppervlak 

verdampen. Het gevolg hiervan is een grotere putbreedte en een kleinere 

bandgapdiscontinuïteit in die gebieden die met een te lage groeitemperatuur 

gegroeid zijn. Beide effecten hebben een daling van de energieniveaus tot 

gevolg. In de plaatsafhankelijke fotoluminescentie meting komt dit tot 

uiting in een verhoging van de luminescentie-golflengte in deze gebieden. 

Een andere oorzaak van variaties in de aluminiumconcentratie en 

putbreedte is een eventuele niet homogene atomaire flux van Al- en/of 

Ga-atomen. Ook hierdoor onstaan te brede of te smalle quanturnwens of 

afwijkende bandgapdiscontinuïteiten, waardoor de luminescentiepieken van 

de quantumwells verschuiven. Een inhomogene atomaire flux wordt. in 

M.B.E. zoveel mogelijk vermeden door het substaat tijdens de groei te 

roteren. Het gevolg hiervan is dat de variaties, die onstaan ten gevolge van 

dit probleem, een radieel profiel hebben [Mor-89]. 
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2.4 Defecten in halfgeleiderstructuren 

Halfgeleiderstructuren kunnen op verschillende manieren gegroeid 

worden (bijvoorbeeld door M.B.E., M.O.M.B.E. en M.O.V.P.E). Echter in 

alle samples die m.b.v. deze methoden gegroeid zijn, komen ongewenste 

macroscopische defecten voor. Prestatie, betrouwbaarheid en opbrengst van 

de uit deze structuren gefabriceerde electrische of optische devices, hangen 

sterk af van eventuele defecten. Vooral voor de fabricage van geïntegreerde 

circuits, waarvoor enkele defecten al fataal kunnen zijn voor het 

functioneren van de chip is het noodzakelijk meer over de oorzaak en het 

ontstaan van deze defecten aan de weet te komen. In de afgelopen jaren is 

getracht dit door middel van experimenten te bereiken. In deze paragraaf 

zullen de belangrijkste oorzaken voor de aanwezigheid van defecten vermeld 

worden. Verder zal er kort aandacht geschonken worden aan enkele 

verschillende vormen van defecten en de invloed ervan op het 

fotoluminescentiesignaal. 

Om dunne epitaxiale structuren goed te kunnen groeien, is het 

noodzakelijk extreem vlakke epitaxiale oppervlakken te verkrijgen met een 

minimaal aantal kristallografische imperfecties. Het zijn namelijk deze 

"imperfecties" die ten grondslag liggen aan het ontstaan van een defect. 

Eén van de meest voor de hand liggende kristalfouten is een vacature. 

Er ontbreekt een Ga-, een Al- of een As-atoom op een bepaalde plaats in 

het regelmatige (Al)GaAs-rooster. Hierdoor is de plaats van de atomen van 

de volgende te groeien monolaag niet meer eenduidig bepaald rond het 

betreffende punt. 

Een andere veel voorkomende fout is een zogenaamde stapelfout. Een 

stapelfout onstaat doordat de regelmatige ABCABC-bolstapeling (GaAs 

bezit een FCC--structuur) plaatselijk overgaat in een ABCABABC

stapeling. Stapelfouten zijn veelal aanwezig in de gebruikte substraten (met 

een dichtheid varierend van 5·102 tot 104 cm-2) of worden gevormd tijd,ens 

de epitaxiale groei onder niet ideale condities. Dergelijke fouten kunnen 

doorgroeien in de epitaxiale lagen en worden threading dislocaties genoemd. 

Bij bovenstaande kristal-imperfecties zijn geen chemische 

verontreinigingen betrokken. Impurities vormen dan ook een aparte groep 

van kristalfouten. Onder impurities worden niet alleen verontreinigings

atomen, zoals Si-, C- en 0-atomen, maar ook een Ga-atoom op een 
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As-plaats of omgekeerd verstaan. Deze laatste noemt men ook wel anti-site 

defecten. Verontreinigingsatomen kunnen op twee manieren in het rooster 

worden opgenomen, namelijk als gesubstitueerd atoom of als interstitieel 

atoom. In beide gevallen zijn zij de oorzaak van valentiefouten die weer 

stapelfouten en dislocaties tot gevolg hebben. 

Tenslotte is het nog mogelijk dat er groeifouten onstaan doordat zich 

"stofdeeltjes" op het oppervlak zetten. Deze deeltjes zijn met hun grootte in 

de orde van 1 - 2 J.fJ.I1 vele malen groter dan de eerder genoemde, atomaire 

oorzaken. 

Hierboven zijn een aantal mogelijke oorzaken vermeld voor het ontstaan 

van een defect. Het is echter niet zo dat elke oppervlakte imperfectie verder 

uitgroeit tot een defect. Er volgt nu een korte bespreking van een aantal 

eigenschappen van verschillende defecten. 

Allereerst is het van belang te benadrukken dat de structuren in het 

algemeen in de <001> richting gegroeid worden. Deze richting is bepaald 

door het substraat waarop de epitaxiale lagen gegroeid worden. Het klieven 

van een sample gaat het best in de <110> richtingen. Door een imperfectie 

in het oppervlak van het substraat of in één van de gegroeide lagen is het 

mogelijk dat de volgende monolaag rond de betreffende imperfectie niet 

meer in de <001> richting groeit maar in een van de andere 

kristallografische richtingen (zoals de <111>, <011> of <101> richtingen). 

De hierop volgende monolagen zullen in de nieuw geïntroduceerde richting 

doorgroeien. Daar de groeisnelheid in de verschillende groeirichtingen in het 

algemeen verschillend is, ontstaat er reliëf op het oppervlak. Vanwege de 

laterale componenten in de groeirichtingen zal het oppervlak van het 

gestoorde gebied toenemen (zie figuur 2. 7). Op deze wijze kan aan de hand 

van het oppervlak van een defect een schatting gemaakt worden van de 

diepte waarop de imperfectie, die ten grondslag ligt aan het defect, zich 

bevindt. Zo kan worden nagegaan of het defect een gevolg is van vervuiling 

van het substraat of van de groeicondities die bepalend zijn voor het aantal 

imperfecties die tijdens de groei ontstaan op de epitaxiale oppervlakken. 

Er bestaan verschillende soorten defecten. Ze worden vooral 

geclassificeerd naar hun vorm. Zo zijn er hexagonale en ovale defecten. 

Vooral deze laatste komen veelvuldig (102 - 106 cm-2) voor in 

M.B.E.-preparaten. De vermoedelijke oorzaken van dit type defect zijn 

ofwel verontreiniging door zuurstof ofwel "spitting" van de Gallium oven, 
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Figuur 2. 7: Schematische weergave (bovenaanzicht en dwarsdoorsnede) van 
een oval defect dat ontstaan is t.g.v. (a) een imperfectie in het 
substraat, en ( b) een imperfectie in een epitaxiale laag. 

waardoor niet een atomaire flux, maar af en toe ook druppels van gallium 

op het epitaxiale oppervlak terecht komen. Behalve hun ovale vorm hebben 

deze zogenaamde "oval defects" als belangrijk kenmerk dat hun hoofdas 

altijd de <110> richting is. Over de classificatie en het ontstaan van 

defecten is in de literatuur nog onenigheid. 

Zo vindt Fujikawa [Fuj-87] acht verschillende typen oval defects ( a 1 

tfm a 6, {3 en 'Y)· Het -y-type komt nauwelijks voor en wordt verder niet 

besproken. De a 1-, a 2- en a 5-typen hebben evenals het {3-type allen 

dezelfde afmetingen. Indien dikkere lagen gegroeid worden nemen de 

afmetingen van deze defecten toe. Hieruit en uit het feit dat hun dichtheid 

afhankelijk blijkt van de voorbehandeling van het substraat, leidt Fujika,wa 

af dat deze defecten- hun oorspong vinden op het substraat. Het {3-type 

wordt aan macroscopische en a 1-, a 2- en a 5-typen aan microscopische 

vervuilingen van het substraat geweten. De a 3- en actypen die een veel 

lagere dichtheid hadden (102 cm-2) worden geweten aan Ga-spetters of aan 

de vorming van Ga20 3• Het a 6-type komt alleen voor bij extreme 

groei parameters. 
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Kop'ev [Kop-89] daarentegen vindt buiten andere oorzaken dat vooral 

de vorming van niet vluchtig Ga20 3 op de epitaxiale lagen de oorzaak is 

van het onstaan van de meeste oval defects. Het Ga20 3 fungeert als 

accumulatie-centrum van Ga-atomen, waardoor Ga-druppeltjes ontstaan. 

Ga20 3 ontstaat door reacties met CO, C02 en H20. Kop'ev vindt een 

tweetal verschillende defecten en enkele "overgangs-typen". De vorm van 

de defecten hangt af van de reactie waardoor het Ga20 3 gevormd wordt. 

Bovenstaande ondervindingen zijn een goed voorbeeld van hoe weinig er 

over defecten bekend is. Het blijkt zelfs dat de vorm en dichtheid ervan per 

groei-apparaat sterk kan verschillen. 

Leys [Ley-89] toonde aan dat verandering van groeiparameters de vorm 

van een defect sterk kan beïnvloeden. Zo bleken (bij het groeien van 

epitaxiale gallium-phosphide lagen met behulp van M.O.V.P.E.) 

hexagonale defecten over te gaan in ovale (rombische) defecten door alleen 

de PH3/TMGa (fosfine/Tri-Metyl-Galium) verhouding te veranderen. Ook 

bij M.B.E. is de V /UI-verhouding een belangrijke groeiparameter. De 

groeisnelheid wordt bepaald door de partiële druk van de Ga-atomen. De 

vluchtige component As dient in overmaat te worden toegediend zodat de 

V /lU-verhouding groter is dan één. Bij een te lage V /lil-verhouding 

verslechtert de morfologie. Het oppervlak krijgt dan een zogenaamde 

sinaasappelschil-structuur. Hieruit kan worden opgemaakt dat As- As 

reconstructies aan het groei-oppervlak ten grondslag liggen aan een goede 

morfologie. De As- As reconstructies liggen t.g.v. de kristalstructuur in de 

<llO> richting. Dit is de richting van de vrije orbitaal van de As atomen 

aan het oppervlak. Vermoedelijk is dit de oorzaak van het feit dat alle oval 

defects hun lange as in de <llO> richting hebben. 

Verder is de combinatie van groeisnelheid en temperatuur van belang. 

De groeisnelheid wordt bepaald door de partiële druk van de Ga-atomen. 

Bij elke groeisnelheid past een ideale groeitemperatuur. Bij een bepaalde 

groeisnelheid is een bepaalde minimale groeitemperatuur noodzakelijk. Bij 

lagere groeitemperaturen neemt de dichtheid van de stapelfouten in. de 

epitaxiale lagen sterk toe. De oorzaak van deze imperfecties, is zowel 

impurity adsorptie op het oppervlak bij lage temperaturen als de lage 

oppervlakte mobiliteit van met name de geadsorbeerde Ga...:atomen. ( Opm: 

Bij groeitemperaturen moet gedacht worden aan temperaturen in de 

grootte-orde van 600 °C - 800 °C.) In figuur 2.8 zijn een aantal 

verschillende defecten weergegeven. 
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Figuur 2.8: Enkele voorbeelden van defecten. 
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Tot nu toe is er uitgegaan van bulk materiaal en nog niet van 

heterostructuren. In de aanwezigheid van aluminium blijkt een en ander 

ingewikkelder te worden. Fujikawa [Fuj-87] vond dat de oorsprong van 

defecten in GaAs\AlGaAs heterostructuren vooral in de GaAs laag lag. 

Voorlopig nemen we dus maar aan dat de defecten met name in de GaAs 

lagen gevormd worden op de wijze die hierboven geschetst is. In de 

AlGaAs-lagen ontstaan er dus geen nieuwe defecten. Wel zullen de in het 

GaAs gecreëerde defecten in het AlGaAs gewoon verder groeien. 
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Hoe een defect het fotoluminescentiesignaal beïnvloedt is nog niet 

helemaal duidelijk. Het defect ontstaat doordat ten gevolge van een 

atomaire groeifout verschillende groeirichtingen worden geïntroduceerd. De 

vele kristalfouten die daarbij ontstaan binden gemakkelijk een impurity aan 

zich. Hierdoor komen in en rond een defect veel vreemde atomen voor. Dit 

kan weer leiden tot strain waardoor de bandgap van het materiaal 

verandert. Ook ten gevolge van een overmaat aan Ga-atomen zal de 

bandgap veranderen. Bij recombinatie van elektronen en gaten zullen dus 

naast de nog eventueel aanwezige "gewone" luminescentiepiek één of 

meerdere nieuwe pieken ontstaan. V er der ligt het voor de hand aan te 

nemen dat ten gevolge van de afwijkende groeirichtingen in een defect de 

Al-atomen op een andere manier in het rooster worden ingebouwd. Dit zal 

tot gevolg hebben dat de aluminiumconcentratie, x van het AlxGa1_xAs in 

een defect sterk kan verschillen met die buiten het defect. Dit zal 

verbreding of opsplitsing van de AlGaAs-luminescentiepiek tot gevolg 

hebben. 

Hoewel er in de literatuur wel onderzoek is gedaan naar 

fotoluminescentie van oval defect in GaAs [Mar--86] [Wol-75] en in 

AlxGa1_xAs [Sap--88], is er over defect-luminescentie in GaAs/ AlxGa1_xAs 

quanturnwen structuren niets bekend. 
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3. De experimentele opzet 

Hoofddoel van het afstudeeronderzoek was het ontwerpen en bouwen 

van een opstelling waarmee het mogelijk is plaatsafhankelijke 

fotoluminescentie te meten. Bij het ontwerpen hiervan dienen een drietal 

belangrijke punten niet uit het oog verloren te worden. 

Ten eerste is het nodig om het preparaat, dat zich in een cryostaat 

bevindt, met een zo klein mogelijke spot te belichten teneinde een goede 

plaatsresolutie te verkrijgen. Hierop wordt in § 3.2 uitvoerig ingegaan. 

Vervolgens is het noodzakelijk een translatiemogelijkheid in te bouwen 

die het mogelijk maakt het preparaat op verschillende plaatsen te belichten, 

zonder dat de uitlijning van de opstelling wordt verstoord. Dit kan zowel 

door het verschuiven van het preparaat zelf als door het verplaatsen van de 

optica. Daar de maximale toegestane belasting van de beschikbare 

xyz-translator ca. 7 kg bedraagt en het preparaat zich in een relatief zware 

cryostaat bevindt is voor de laatstgenoemde oplossing gekozen. Van de 

optica behoeft slechts een klein deel verplaatst te worden. Er dient dan 

natuurlijk wel voor een goede koppeling tussen stilstaande (vast op de 

optische tafel) en de bewegende (op de xyz-translator) optische 

componenten gezorgd te worden. 

Tenslotte is het van groot belang dat tijdens een meting de spot altijd 

optimaal gefocusseerd blijft op het preparaat zodat de plaatsresolutie 

behouden blijft. Teneinde dit te bereiken is er een focusseringsgedeelte 

gebouwd dat in § 3.3 behandeld wordt. 

Met inachtneming van bovenstaande punten is een opstelling gebouwd 

zoals die in de volgende paragrafen beschreven wordt. In § 3.1 wordt de 

gehele opstelling globaal besproken zodat er een duidelijk overzicht 

ontstaat. Belangrijke onderdelen en details zullen in de navolgende 

paragrafen behandeld worden. 

Tenslotte worden in § 3.8 specificaties van de preparaten, waaraan de 

eerste metingen verricht zijn, vermeld. 
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3.1 Globaal overzicht van de opstelling 

In figuur 3.1 is de gehele opstelling schematisch weergegeven. Alleen de 

relevante lichtstralen zijn getekend. Er worden twee verschillende 

lichtbronnen voor verschillende doeleinden gebruikt. Een Helium-Neon 

laser, waarvan de stralengang door middel van getrokken lijnen zijn 

weergegeven, en een kwarts-halogeen lamp, waarvan de (heengaande) 

lichtbundel door middel van stippellijnen is weergegeven. Verder dient in 

het oog gehouden te worden dat alle componenten binnen het streeppuntvak 

( -· -· -) zich op de xyz-translator bevinden. 

Zoals vermeld is gekozen voor een opstelling waarin het preparaat stil 

staat en de optica verplaatst wordt. Dit in verband met de maximale 

belasting van 7 kg van de beschikbare xyz-translator. Daar echter het 

totaal gewicht van de gebruikte optica eveneens meer dan 7 kg bedraagt, 

kan een gedeelte hiervan niet op de xyz-translator geïnstalleerd worden. De 

gebruikte excitatiebron, een "zware" He-Ne laser (1) is daarom vast op de 

optische tafel gemonteerd. 

Het licht van de laser (1), wordt via een fiber naar het beweegbare deel 

van de opstelling getransporteerd. Het laserlicht wordt met behulp van een 

spiegel (2) en een +60 mm lens (3) naar een fiber-inkoppelaar (5) geleid. De 

fiber-inkoppelaar bestaat uit een graded index-lens, of grin-rod (een 

staafvormig lensje waarvan de brekingsindex afhangt van de afstand tot de 

as) en een fiber-houder die m.b.v. drie translatieschroefjes verplaatsbaar is 

voor de grin-rod. Met behulp van de +60 mm lens wordt de grinrod 

(waarvan de brandvlakken samenvallen met de eindvlakken) enigszins 

divergent belicht, zodat het fiber in de spot vlak achter de grinrod geplaatst 

kan worden. Met de verstelbaar opgestelde spiegel (2) is nauwkeurige 

verplaatsing van de bundel over het oppervlak van de grinrod mogelijk. 

Het fiber transporteert het licht naar de xyz-translator. Eenmaal 

aangekomen op de xyz-translator fungeert het uiteinde van het fiber als een 

divergente lichtbron. ·Het fiber wordt op zijn plaats gehouden door een 

fiberhouder (7) die door stelschroefjes verplaatsbaar is in het vlak loodrecht 

op het fiber. Op deze wijze kan het fiber voor het midden van een + 16 mm 

doublet (8) geplaatst worden dat dienst doet als collimatorlens en 

diafragma. Het doublet kan in de richting van de optische as verschoven 

worden zodat het fiber in het brandpunt van deze lens komt te staan en 
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Figuur 9.1: Schematisch overzicht van de opstelling. 
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erachter een evenwijdige bundel met een doorsnee van ca. 7 mm ontstaat. 

Voor een goede werking van de opstelling is het van belang dat deze bundel 

evenwijdig is. Daarom is gecontroleerd of de bundeldiameter constant is 

over een relatief lange afstand {orde 10 m). 

Deze evenwijdige bundel valt na het passeren van twee beamsplitters 

{bs1 {9) en bs2 (10)) op een microscoop objectief (11) dat de bundel 

focusseert op het preparaat (12). Het preparaat bevindt zich achter een 

venster in de cryostaat {13). Gegevens over het objectief en de spotgrootte 

worden vermeld in§ 3.2. 

Zowel de luminescentie als de reflectie van het laserlicht worden door 

het objectief gecollimeerd. Ongeveer 80% van het licht dat terugkomt van 

het preparaat, wordt doorgelaten door bs2. Hiervan wordt weer circa 50% 

door bs1 gereflecteerd naar een spiegel (18). De evenwijdige bundel valt dan 

door een +1000 mm lens (19) met een diameter van ongeveer 7 cm die vast 

staat op de optische tafel en dus niet meebeweegt met de xyz-translator. 

Met behulp van deze lens en een extra +40 mm doublet (23) wordt de 

bundel via twee spiegels {20) en (21) gefocusseerd op de intreespleet van de 

monochromator (24) waarvan de gegevens te vinden zijn in § 3.4. De plaats 

van een focus achter een ideale lens is slechts afhankelijk van de richting 

waarin de evenwijdige invallende bundel op de lens valt en is onafhankelijk 

van de plaats waar de invallende bundel de lens treft. Hierdoor zou de spot 

in principe goed gefocusseerd moeten blijven op de intreespleet van de 

monochromator, ondanks de verplaatsing van de evenwijdige bundel over 

het oppervlak van de +1000 mm lens t.g.v. verplaatsingen van de 

xyz-translator. Om echter aberraties van de +1000 mm lens zoveel moglijk 

op te heffen, wordt de bundel m.b.v. een extra +40 mm doublet {23) 

gefocusseerd op de intreespleet van de monochromator. Achter de 

uittreespleet van de monochromator wordt het licht m.b.v. een +25 mm 

lens (25) gefocusseerd op een fotodiode (26). 

Door de monochromator nu in te stellen op een gewenste golflengte .en 

dan een plaatsafhankelijke scan te maken over het oppervlak van het 

preparaat, is het in principe mogelijk met de tot nu toe beschreven 

opstelling de gewenste plaatsafhankelijke fotoluminescentie-metingen te 

verrichten. 
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Om echter meer zekerheid te krijgen over de plaats van de spot op het 

preparaat en de focussering, zijn er een tweetal hulp-voorzieningen 

ontworpen. 

Hiervan bestaat de eerste uit een kwarts-halogeen lamp, een transparant 

matscherm en een inschuifbare spiegel. De hiermee gecreëerde voorziening 

maakt het mogelijk gemakkelijk te zien of de spot goed gefocusseerd is op 

het preparaat en waar op het preparaat de spot zich bevindt. Hiertoe wordt 

een bundellicht van de lamp (27) m.b.v. een spiegel (28) door bs3 (14) via 

bs2 (10) door het objectief (11) naar het preparaat geleid. Een klein gebied 

rond de spot wordt op deze manier belicht. De reflectie van het lamplicht 

volgt dezelfde weg als de luminescentie (en de laser reflectie) richting 

monochromator. Via bs2 (10), bs1 (9), een spiegel (18), de +1000 mm lens 

en de twee spiegels (20) en (21). In plaats van naar de monochromator kan 

het licht nu via een inschuifbare spiegel (22) op een transparant matscherm 

(29) geprojecteerd worden. Door dit scherm in het brandvlak van de 

+1000 mm lens te plaatsen wordt, indien het preparaat zich in het 

brandvlak van het objectief bevindt, een scherp beeld verkregen van zowel 

het preparaat (t.g.v. reflectie van het lamplicht) als van de spot (t.g.v. 

reflectie van het laserlicht). M.b.v. dit systeem kan, door verplaatsing van 

de xyz-translator in de z-richting, de spot op het preparaat gefocusseerd 

worden. In § 3.3 wordt hierop verder ingegaan. Met behulp van een kijker 

(30) die 20 maal vergroot kan de spot in detail bekeken worden. Voordat er 

een plaatsafhankelijke scan gemaakt wordt kan, door verplaatsing van de 

xyz-translator, de spot naar de "startplaats" op het preparaat gebracht 

worden. Op het scherm kan dan gevolgd worden waar op het preparaat de 

spot zich bevindt. Voordat een meting gestart kan worden, dient de lamp 

gedoofd en de verschuifbare spiegel (22) uiteraard uit de bundel geschoven 

te worden. 

Daar het preparaat, zelfs na nauwkeurige uitlijning, nooit exact 

loodrecht op de excitatiebundel staat, zal het uit focus raken bij ·de 

verplaatsing van de ·spot over het oppervlak van het prepraat. In de 

praktijk blijkt het noodzakelijk te zijn om na verplaatsingen van meer dan 

150 J.Lm (over het oppervlak van het preparaat) opnieuw te focusseren. 

Hoewel m.b.v. bovenstaande methode de spot goed op het preparaat 

gefocusseerd kan worden, is ze te omslachtig om na elke 150 J.LID te herhalen. 

Er dient gezocht te worden naar een andere, snellere focusseringsmethode. 
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Daarom is er t.b.v. een automatische focusseringsmethode een tweede 

hulpvoorziening aangebracht. Deze is opgebouwd uit een tweetal 

beamsplitters (10) en (14), een +80 mm doublet (15), een 30 J.Lm pinhole 

{16) en een fotodiode (17). Ruim 10% van het aan het preparaat 

gereflecteerde licht wordt aan bs2 {10) gespiegeld richting bs3 {14), waaraan 

de evenwijdige reflectiebundel opnieuw reflecteert (50%). Het +80 mm 

doublet (15) focusseert de bundel op een 30 J.Lm pinhole {16), dat zich 

80 mm achter het doublet bevindt. Door de xyz-translator in de z-richting 

te verplaatsen kan het sigaal van de achter het pinhole opgestelde fotodiode 

{17) geoptimaliseerd worden. Op deze wijze kan de spot op het preparaat 

gefocusseerd worden. Verdere gegevens over de focussering worden in § 3.3 

gegeven. 

Tot zover een globale beschrijving van het optische deel van de 

opstelling. Een gedetailleerde behandeling van de plaatsresolutie, de 

focusserings-methode en de monochromator wordt in de volgende 

paragrafen gegeven. Verder worden de cryostaat, de aansturing van de 

stappenmotoren, de signaalverwerking, de meetmethode en de gebruikte 

preparaten besproken. 

3.2 Plaatsresolutie, de grootte van de spot 

V oor het meten van plaatsafhankelijke fotoluminescentie is de 

plaatsresolutie natuurlijk van groot belang. Vooral bij het bestuderen van 

oval defects is het noodzakelijk met de exitatiebron een zo klein mogelijk 

gebiedje te belichten. De plaatsresolutie hangt af van verschillende factoren. 

Ten eerste is de nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid van de xyz

translator van belang. Verder is de spotgrootte bepalend voor de resolutie. 

Hierbij moet worden bedacht dat het preparaat zich in een cryostaat 

bevindt t.b.v. metingen bij lage temperaturen (orde 10K), zodat ·de 

werkafstand tussen het te gebruiken objectief en het preparaat niet 

willekeurig klein kan worden gekozen. 

De minimale stapgrootte van de xyz-translator bedraagt 1 J.Lm. Uit 

testen is gebleken dat de xyz-translator na het uitvoeren van een aantal 

bewegingen, in de orde-grootte van 5000 J.Lm, altijd weer nauwkeurig op zijn 

startplaats terugkeert. De afwijkingen zijn kleiner dan de grootte van de 
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spot. De trillingen die door de stappenmotoren worden veroorzaakt zijn 

eveneens in de orde van grootte van de spot en dempen zeer snel (binnen 

één seconde) uit nadat de motoren tot stilstand zijn gekomen. 

Het blijkt dus dat de plaatsresolutie voornamelijk bepaald wordt door 

de grootte van de spot. Deze wordt op zijn beurt weer bepaald door 

voornamelijk twee factoren. De eerste is de diffractielimiet die afhangt van 

het gebruikte objectief. Ten tweede hangt de spotgrootte af van de 

afbeelding van het fiberoppervlak op het preparaat. Op beide factoren wordt 

hieronder verder ingegaan. 

Diffractie is een fundamenteel fysisch effect. Het is een gevolg van het 

golfkarakter van licht. Volgens het principe van Huygens fungeert elk punt 

van een golffront als een sferische lichtbron. Ten gevolge van interferentie 

van deze verschillende lichtbronnen ontstaat er achter een apertuur een 

diffractie patroon. Optische systemen worden door diffractie begrensd. Het 

diffractie patroon dat onstaat achter een uniform belichte circulaire lens 

bestaat uit een centraal helder gebied (de zogenaamde "Airy Disc") 

omringd door een aantal minder heldere ringen. Van het invallende licht 

bevindt zich 84% in de Airy Disc. De straal van de Airy Disc, ook wel de 

diffractie-limiet genoemd, bedraagt [HEC-74]: 

f 
r = 1.22 À·u (3.1) 

Hierin is À de golflengte van het licht, f de brandpuntafstand van de lens en 

D de diameter van de lens (of het belichte deel daarvan). De Numerieke 

Apertuur van een lens wordt gegeven door: 

N.A. = n0• sinOmax (3.2) 

Hierin is n0 de brekingsindex van het medium tussen de lens en de spot, en 

Omax de hoek tussen de marginale straal en de optische as (zie figuur 3.2). 

De Numerieke Apertuur wordt meestal bij de specificaties van een lens 

opgegeven. Uit (3.1) en (3.2) volgt dan (n0 = 1): 

0.61·À 
r = tan(arcsin(N.A.)) (3.3) 
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Figuur 9.2: De marginale stralengang door een positieve lens. 

Om een zo klein mogelijke spot te kunnen maken is dus een lens met een 

grote N.A. wenselijk. Verder dient de lens zo goed mogelijk voor allerlei 

aberraties te zijn gecorrigeerd. Een extra, niet triviale eis die in ons geval 

aan de te gebruiken lens gesteld moet worden is dat de brandpuntsafstand, 

f, minimaal 9 mm bedraagt. Dit is noodzakelijk daar het preparaat zich in 

de kryostaat bevindt op een afstand van 9 mm van het venster. De lens die 

het best aan bovenstaande specificaties bleek te voldoen, is een Zeiss 

microscoop objectief (LD Epiplan 20 x). De gegevens van dit objectief 

worden hieronder vermeld: 

Merk 

Type 

N.A. 

brandpuntsafstand, f 

werkafstand 

berekende spotdiameter 

: Zeiss 

: LD Epiplan 20 x 

: 0.40 

:9.8mm 

: 9.8mm 

: 1.8 J1.II1 

Het objectief is geschikt voor een microscoop met een oneindige 

tubuslengte, hetgeen inhoudt dat het optimaal werkt indien het door een 

evenwijdige bundel belicht wordt. Verder dient het objectief zonder dekglas 

gebruikt te worden. Dit laatste is echter onmogelijk daar het preparaat zich 

achter een venster in een cryostaat bevindt. De berekende spotdiameter van 

1.8 J.Lm, volgt uit de diffractie-limiet bij een golflengte van 632.8 nm. Dit is 

de minimale spotdiameter die bij deze golflengte haalbaar is. 
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Het objectief wordt dus optimaal benut indien het gebruikt wordt om 

een spot van circa 2 p;m te maken. Hiervoor is de vergroting van de 

afbeelding van het oppervlak van het fiber van belang. Het oppervlak van 

het fiber wordt door een +16 mm lens (8) en het objectief (11) afgebeeld op 

het preparaat (zie figuur 3.1 en 3.3). In figuur 3.4 zijn het fiber en de 

afbeelding ervan op het preparaat schematisch weergegeven. De vergroting 

is de verhouding tussen de brandpuntsafstanden van het objectief, fobj en de 

lens, flens: 

M-Jw._9.8mm =0.61 
- ften~ - 16 mm (3.4) 

Het oppervlak van de core van het fiber heeft een diameter van 5p;m. De 

diameter van de afbeelding hiervan op het preparaat zal dus ongeveer 3J.Lm 

bedragen. Door de +16 mm lens te vervangen door een lens met een grotere 

brandpuntsafstand kan de afbeelding op het preparaat verder verkleind 

worden. Bij gebruik van een +25 mm lens wordt de diameter van de 

afbeelding van het fiberoppervlak gelijk aan de spotgrootte bepaald door de 

diffractie-limiet zodat het objectief dan optimaal benut wordt. Een nadeel 

van een lens met een grotere brandpuntsafstand is dat ze zich op een grotere 

afstand van het fiber bevindt, dat als divergente lichtbron dienst doet, 

zodat er minder licht uit het fiber ingevangen wordt. Dit gaat ten koste van 

de excitatiedichtheid. 

+lens 

fibercore 

D ~{. M- -
- ~ - lens 

want D D 
f 0 ~j = f 1 !ns 

microscoop 
objectief 

preparaat 

(Congruente driehoeken) 

Figuur 9.9: Schematische weergave van de afbeelding van het fibercore 

oppervlak op het preparaat. 
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De spotgrootte kan gemeten worden met behulp van een pinhole. Het is 

geen probleem de spot door een 10 JJ.II1 pinhole de halen. Een 5 JJ.IIl pinhole 

levert echter grote problemen daar de trillingen van de optische tafel in de 

orde van 1 a 2 p,m zijn. Het is daarom moeilijk de spot volledig door dit 

pinhole de halen. De spotdiameter kan daarom slechts op 2 p,m nauwkeurig 

bepaald worden op 5 JJ.IIl· Deze afmeting is groter dan de verwachtte 3 J.Lm. 

Dit verschil moet geweten worden aan aberraties van de + 16 mm lens en 

het microscoop objectief. 

De plaatsresolutie bedraagt dus 5 p,m = 2 p,m. Deze kan verbeterd 

worden door een lens met een grotere brandpuntsafstand (tot 25 mm) 

achter het fiber te plaatsen. Het zo ontstane verlies aan signaal zou 

opgevangen kunnen worden door te exciteren met een laser met een hoger 

uitgangsvermogen. Verder is het van belang om bij verkleining van de 

plaatsresolutie de opstelling op een solide tafel te plaatsen daar anders 

trillingen van het huidige tafelblad de plaatsresolutie gaan bepalen. 

Opmerking: Daar het gebruikte microscoop objectief geleend was, en de 

eigenaar het binnen afzienbare tijd zelf nodig heeft, is er gezocht naar een 

goed vervangend objectief. Het beste alternatief blijkt een microscoop 

objectief van het merk Wili-Optik (N.A. = 0.11 f = = 23 mm). De m.b.v. 

de diffractie limiet berekende spotdiameter bedraagt 7. 7 p,m. 

3.3 Focussering 

Om een optimale plaatsresolutie te behouden is het belangrijk dat de 

spot op het preparaat altijd zo klein mogelijk is. Hiervoor is het 

noodzakelijk dat het preparaat altijd goed in het brandvlak van het 

objectief staat. Daar een preparaat nooit ideaal vlak is, en het nooit precies 

loodrecht op de excitatie bundel staat, is het nodig de focussering tijdens 

een plaatsafhankelijke meting voortdurend bij te stellen. Het blijkt in· de 

praktijk dat focussering nodig wordt na verplaatsingen van meer dan 

150 p,m. Dit houdt in dat bij oppervlakte scans van enkele vierkante mm 

tientallen malen gefocusseerd dient te worden. Er dient dus een 

mogelijkheid ingebouwd te worden waarmee gecontroleerd kan worden of de 

spot nog goed op het preparaat gefocusseerd is, zodat er indien nodig 

bijgeregeld kan worden. 
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Hiertoe is een systeem gebouwd waarmee de spot en een deel van het 

preparaat afgebeeld wordt op een scherm. De reflectie van de spot en de 

fotoluminescentie worden door het objectief weer ingevangen. Daar het 

objectief door een evenwijdige bundel belicht wordt zal, indien het 

preparaat zich in het brandvlak van het objectief bevindt, de terugkomende 

bundel (reflectie en luminescentie) eveneens evenwijdig zijn. Via bs1 (9 in 

fig. 3.1) en een spiegel (18) wordt deze evenwijdige bundel naar een 

+1000 mm lens (19) geleid. In het brandvlak van deze lens wordt dan een 

afbeelding van de spot gevormd. Door op deze plaats een transparant 

matscherm te plaatsen (29) wordt dit beeld zichtbaar gemaakt. De 

vergroting van dit systeem is gelijk aan de verhouding van de 

brandpuntsafstanden van de lenzen (zie figuur 3.3). Dit betekent dat het 

beeld van de spot ca. 102 maal vergroot op het scherm geprojecteerd wordt. 

Daar de spotdiameter ongeveer 5 JJ.m bedraagt heeft het beeld een doorsnede 

van ongeveer 0.5 mm. Om de spot nog beter te kunnen bekijken is er achter 

het transparante scherm een kijker (30) geplaatst die 20 maal vergroot. 

Door nu de xyz-translator (waarop het objectief zich bevindt) in de 

z-richting (loodrecht op het preparaat) te verplaatsen kan de spot op het 

preparaat gefocusseerd worden door het beeld ervan op het scherm scherp te 

stellen. 

Het is voor deze manier van focusseren van groot belang dat het scherm 

zich precies in het brandvlak van de + 1000 mm lens is opgesteld. Dit kan 

bereikt worden door het scherm eerst globaal in te stellen. Daarna moet de 

spot achter het objectief door een pinhole gestuurd worden. Het pinhole 

staat dan in het brandvlak van het objectief. De spot dient daarna op het 

spiegelend oppervlak direct naast het pinhole geplaatst te worden zodat er 

weer een beeld van de spot op het scherm zichtbaar wordt. Door nu het 

scherm zodanig te verschuiven dat het beeld zo klein mogelijk wordt, wordt 

het precies goed ingesteld. 

Een extra controle hierop vormt het beeld van de kwarts-halogeen lamp 

(27 in figuur 3.1). Met behulp van deze lamp wordt een gebied op het 

preparaat rond de spot belicht. Het aan het preparaat gereflecteerde- en 

verstrooide lamplicht wordt evenals het laserlicht en de luminescentie 

ingevangen door het objectief. Indien het preparaat zich in het brandvlak 

van het objectief bevindt, zal elk punt van het preparaat dat belicht wordt 

door de lamp fungeren als een puntbron en achter het objectief een 

evenwijdige bundel vormen. De richting van zo'n bundel is karakteristiek 
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voor het betreffende punt. Elke evenwijdige bundel wordt dan met behulp 

van de +1000 mm lens afgebeeld op het scherm. Hierdoor is op het scherm 

behalve de spot ook een deel van het preparaat te zien in de omgeving van 

de spot. Het is alleen mogelijk een scherp beeld van zowel de spot als het 

preparaat te krijgen als het scherm precies in het brandvlak van de 

+1000 mm lens staat. 

Indien dit laatste toch niet het geval is zal bij scherpstelling van het 

beeld de spot op het preparaat groter worden dan de haalbare 5 J.tm (zie 

fig. 3.4). Dit gaat uiteraard ten koste van de plaatsresolutie. Uit een eerste 

orde berekening volgt dat een afwijking van de plaats van het scherm van 

1 cm overeenkomt met een "spotvergroting" van ongeveer 1 J.trn. (Hierbij is 

de afstand tussen het objectief en de + 1000 mm lens 665 mm genomen.) 

scherm 
+ 1000 mm lens 

objectief 

1000 mm 

fobJ 

Figuur 9.4: Stralengang van de spotafbeelding op het scherm bij verschillende 

afstanden tussen het scherm en de + 1000 mm lens: 

(a) afstand te klein ( < 1000 mm) 

( b) afstand goed ( 1000 mm) 

(c) afstand te groot(> 1000 mm) 
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Tijdens de eerste testmetingen met de opstelling werd duidelijk dat er 

na verplaatsingen groter dan 150 p,m gefocusseerd moest worden. Bij een 

scan over een gebied met een oppervlak in de orde grootte van 20 mm2 dient 

er dan meer dan 100 maal gefocusseerd te worden. Het is ondoenlijk dit 

telkens op bovenstaande wijze (spiegel inschuiven, spot minimaliseren door 

:xyz-translator te verplaatsen, spiegel wegschuiven) te doen. Er moest dus 

gezocht worden naar een mogelijkheid om automatisch te kunnen 

focusseren. 

Er zijn verschillende alternatieven bedacht en getest alvorens tot het 

huidige systeem te komen. Hieruit kwamen een tweetal belangrijke eisen 

naar voren die cruciaal zijn voor het goed functioneren van de automatische 

focussering. Ten eerste is het noodzaak dat het systeem gebruik maakt van 

de reflectie van het laserlicht aan het preparaat. Dit omdat bij gebruik van 

het luminescentielicht zelf, het kan voorkomen dat het luminescentiesignaal 

op een bepaald gebied op het preparaat zeer klein of zelfs nul is. Het is 

onmogelijk een dergelijk signaal goed te kunnen optimaliseren. Een tweede 

eis waaraan het autofocus-systeem moet voldoen is dat het, vanwege de 

vereiste nauwkeurige werking, onafhankelijk moet zijn van de stand en de 

verplaatsingen van de xyz-translator. Dit houdt in dat het systeem geen 

koppeling mag bevatten tussen optiek die vast op de optische tafel staat en 

optiek die zich op de xyz-translator bevindt. Om dit te bereiken moet het 

hele autofocus-systeem op de xyz-translator gebouwd worden. 

In figuur 3.1 wordt het ontworpen systeem weergegeven door 

componenten (14), (15), (16) en (17). Met behulp van bs2 (10 in fig. 3.1) 

wordt een klein deel (10%) van de reflectiebundel via bs3 (14) afgesplitst 

naar een +80 mm doublet (15). Deze lens focusseert de bundel op een 30 p,m 

pinhole (16) waarachter zich een fotodiode bevindt. Het pinhole dient zich 

uiteraard op de juiste plaats t.o.v. het +80 mm doublet te bevinden. Dit 

pinhole kan worden ingesteld door op bovenstaande wijze te focusseren 

(m.b.v. de kijker en het scherm) en het vervolgens zo in te stellen dat het 

signaal van de erachter opgestelde fotodiode maximaal is. Als het pinhole 

eenmaal op de goede plaats staat kan in het vervolg automatisch 

gefocusseerd worden met behulp van een aparte procedure "autofoc", die 

het signaal van de diode optimaliseert door de xyz-translator in de 

z-richting te verplaatsen. Voor de koppeling tussen de fotodiode en de 

stappenmotoren wordt verwezen naar § 3.6 waar het elektronische deel van 

de opstelling aan bod komt. 
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De vergroting van de afbeelding van de spot op het pinhole is weer gelijk 

aan de verhouding van de brandpuntsafstanden van het objectief en de 

+80 mm lens, en bedraagt ongeveer 8. Dat wil zeggen dat de afbeelding een 

diameter heeft van 40 J.tii1 z 16 J.tiil· Het pinhole dient een doorsnede van 

dezelfde ordegrootte te hebben. In de praktijk is gebleken dat van de 

beschikbare pinholes het 30 p,m pinhole het meest geschikt was. In 

figuur 3.5 is het signaal van de fotodiode uitgezet als functie van de stand 

van het objectief (t.o.v. het preparaat). Er is duidelijk slechts één 

maximum en over een gebied van circa 50 p,m (-25 p,m tot +25 p,m) is de 

afgeleide van het signaal groot genoeg om met behulp van de autofocus 

procedure te kunnen focusseren. 

5.0 

4.0 

1 
3.0 

Yrocus. diode (V) 

2.0 

1.0 

0.0 +---.....-----.--....---,..---r--.,---r---r----r----\ 
-20 -10 0 10 20 

Plaats t.o.v. focus (JLm) 

Figuur 9.5: De spanning van de focusseringsdiode als functie van de plaats 
van het objectief t.o.v. het focuspunt op het preparaat. 

3.4 De monochromator 

De fotoluminescentie wordt met behulp van een monochromator 

spectraal geanalyseerd. Hiervoor wordt een Hilger & Watts monospek 1000 

gebruikt. Figuur 3.6 geeft een schematische weergave van de 

33 



monochromator. Het licht dat door de monochromator "gefilterd" wordt, 

dient gefocusseerd te worden op de intreespleet. De invallende divergente 

bundel treft de collimatorspiegeL De bundel heeft dan een doorsnede van 

ongeveer 3 cm. Het is belangrijk te controleren of bij verplaatsing van de 

xyz-translator, waarbij de richting van het invallende licht verandert, de 

bundel in zijn geheel op de spiegel blijft. Van de collimatorspiegel gaat een 

evenwijdige bundel naar het rooster waar de spectrale scheiding plaatsvindt. 

De focusseerspiegel focusseert het licht van de ingestelde golflengte op de 

uittreespleet. 

Het gebruikte rooster heeft 1200 lijnen per mm en een blaze-golflengte 

van 500 nm. Het rooster is geschikt voor een golflengtegebied van 330 nm 
tot 1000 nm. Het scheidend vermogen bedraag 8.2 Á/mm. 

De monochromator is geijkt op de 632.8 He-Ne laserlijn, op enkele 

Hg-lijnen en op de twee belangrijkste Na-lijnen. Er werden geen 

afwijkingen van de aflezing gemeten groter dan 4 A. Daar er voornamelijk 

gekeken is naar de plaatsafhankelijkheid van een bepaalde 

luminescentiepiek is een nauwkeurigere ijking niet noodzakelijk. 

focusseringspiegel 

collimatorspiegel 

Figuur 9.6: Schematische weergave van de stralengang door de mono

chromator. 

3.5 De cryostaat 

Tijdens de metingen bevindt het preparaat zich in een optische cryostaat. 

Dit is noodzakelijk daar het preparaat alleen bij lage temperatuur 

voldoende luminesceert. Figuur 3. 7 geeft hiervan een schematische 

weergave. De cryostaat bestaat uit twee reservoirs, één voor vloeibare 

stikstof en één voor vloeibaar helium. Beide reservoirs zijn onafhankelijk 
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van elkaar opgehangen aan hun vulbuisjes die bevestigd zijn aan de 

bovenflens. Het geheel bevindt zich binnen een vacuümpot. Het 

benedenreservoir wordt met helium gevuld. Aan dit reservoir is een koude 

vinger bevestigd waar het preparaat m.b.v. thermalcote op geplakt wordt. 

Om het heliumreservoir en de koude vinger zit een stralingsscherm dat door 

zijn bevestiging aan het stikstofreservoir een lage temperatuur bezit. Naast 

het preparaat is een thermokoppel aangebracht waarmee naast het meten 

van de temperatuur tevens indirect gecontroleerd kan worden of er nog 

helium in het reservoir aanwezig is. De temperatuur van het preparaat is 

tijdens de metingen drie tot vier graden boven die van vloeibaar helium 

(7- 8 K). 

__ .....,.. naar diffusiepomp 

_,t-__ gaten in stra.lingsscherm t.b.v. vacuüm 

t-"t--- stralingsscherm 

~H-+--- helium reservoir 

-="~::::i--+--- koude vinger 
JJII=;;;;;I--- teflon spaeer (ring) 

lll'l>l-.lt-f----- teflon spaeer (schroeven) 

+-+----venster in stra.lingsscherm 

buitenvenster 

Figuur 9. 1: Schematische doorsnede van de cryostaat. 

Alvorens de cryostaat op heliumtemperatuur te brengen dient deze eerst 

( m. b. v een olie-diffusie pomp) afgepompt te worden tot een druk kleiner 

dan 5·10-4 torr. Daarria moet er worden voorgekoeld met vloeibaar stikstof. 

Nadat de stikstof uit het helium reservoir geblazen is kan de cryostaat 

gevuld worden met vloeibaar helium. Eventueel aanwezig restgas vriest dan 

vast op de wand van het heliumreservoir. Zo kan een druk in de orde van 

1· lQ-6 torr gehaald worden. 
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Tijdens de eerste testmetingen bij stikstoftemperatuur (beide reservoirs 

gevuld met vloeibare stikstof) bleek het onmogelijk te zijn, met de bij 

kamertemperatuur goed werkende procedure autofoc, de spot op het 

preparaat te focusseren. De oorzaak hiervan waren kleine verplaatsingen 

van het preparaat die te wijten waren aan uitzettingsprocessen van de 

verschillende onderdelen van de cryostaat ten gevolge van 

temperatuursveranderingen. Zelfs lange tijd nadat de temperatuur van het 

thermokoppel gestabiliseerd was, bleef focusseren onmogelijk. Hieruit kan 

worden opgemaakt dat de cryostaat ook tijdens het verdampen van stikstof 

regelmatig beweegt. Vermoedelijk komt dit doordat het bovenste gedeelte 

van de cryostaat langzaam opwarmt. Dit probleem is verholpen door 

beneden in de cryostaat zogenaamde spacers in te bouwen. Dit zijn teflon 

ringen en schroeven die respectievelijk tussen de vacuümpot en het 

stralingsscherm en tussen het stralingsscherm en de koude vinger 

gemonteerd worden. Hierdoor worden de bewegingen t.g.v. van inkrimpen 

en uitzetten sterk gereduceerd. 

Een ander probleem dat zich voordeed was de vervuiling van het 

preparaat door olie afkomstig uit de diffusiepomp. Normaliter zal alle olie 

die de cryostaat binnenkomt op de koude wand van het stikstofreservoir 

vastvriezen. Indien 's nachts dit reservoir echter opwarmt zal de 

binnenkomende olie op andere nog koude plaatsen neerslaan. Zowel het 

heliumreservoir als de koude vinger hebben een veel lagere temperatuur. 

Via de opening in het stralingsscherm kan de olie dan neerslaan op het 

koude preparaat. De volgende ochtend zijn (m.b.v. de projectie van het 

preparaat op het matscherm(zie § 3.1 en§ 3.3)) duidelijk olievlekken op het 

oppervlak van het preparaat zichtbaar. Focussering wordt dan wederom 

onmogelijk vanwege verstrooiing van het laserlicht aan de dunne oliefilm 

die over het preparaat ligt. Om deze vervuiling tegen te gaan is er in de 

opening van het stralingsscherm een extra venster gemonteerd. Het venster 

is gesneden uit een microscoop dekglaasje (dikte 0.15 mm) en m.b.v. 

GE-kit vastgezet. Na deze aanpassing bleef het preparaat langer dan vier 

dagen schoon genoeg om metingen te kunnen verrichten. Een andere 

(betere) oplossing van dit probleem zou gezocht kunnen worden in een 

"schonere" pomp met een oliefilter of een koelvaL Daar deze niet 

voorhanden was moest voor de bovengeschetste (tijdelijke) oplossing 

gekozen worden. 
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Het licht bereikt het preparaat dus via twee vensters. Het eerste bevindt 

zich in de vacuümpot en het tweede in het stralingsscherm. Reflecties aan 

deze vensters hebben vrijwel geen invloed op de meting daar ze niet in focus 

staan en dus niet op de intreespleet van de monochromator afgebeeld 

worden. Er zal uiteraard wel enig intensiteitsverlies optreden t.g.v. de 

vensters. 

3.6 Aansturing en signaalverwerking 

Behalve het optische deel, de cryostaat en een pomp, bevat de opstelling 

uiteraard ook nog een elektronisch gedeelte dat zorgt voor de aansturing 

van de stappenmotoren en de opslag en verwerking van de meetgegevens. 

analoge lock-in .---;- f, • 

versterker 
~ ocussenngs-

diode 

f 

D digitale lock-in [=::;: fotoluminescentie-...--- f-
versterker diode 

/ \ 
P.C. - '- x y z 

__.__ referentie signaal 
~ t (van chopper) 

I \ stappenmotor I 

control unit 

naar stappenmotoren 

Figuur 9. 8: Schematisch overzicht van de besturing en signaalverwerking. 

De aansturing van de door stappenmotoreJt aangedreven xyz-translator 

en de signaalverwerking worden schematisch weergegeven in figuur 3.8. De 

stappenmotoren worden aangestuurd door een stappenmotor controlunit die 

op zijn beurt weer commando's krijgt van een computer die de meting 

bestuurt. Het luminescentiesignaal wordt m.b.v. een fotodiode ((26) in 

figuur 3.1) omgezet in een spanning die door een lock-in versterker wordt 

gemeten ("Stanford Research Systems" type "SR510"). Hiertoe is het 

laserlicht gechopt (chopper (4) in figuur 3.1) met een frequentie van ca. 

630Hz. Het signaal wordt door de lock-in versterker omgezet in een 

digitaal signaal dat m.b.v. de computer kan worden ingelezen en 

opgeslagen. Hetzelfde geldt voor het signaal van de "focusseringsdiode" 

((17) in figuur 3.1). Dit signaal wordt echter gemeten met een volledig 
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analoge lock-in versterker (Brookdeal 450 voorversterker, Brookdeal 411 

fasegevoelige versterker). De analoge uitgang hiervan wordt door één van de 

extra AD-converters achter op de "SR510" omgezet in een digitaal signaal, 

zodat ook dit signaal door de computer kan worden ingelezen, en met 

behulp van de speciale procedure "autofoc" geoptimaliseerd kan worden 

(door de z-stappenmotor te verplaatsen). 

Behalve plaatsafhankelijke metingen is het tevens mogelijk om evenals 

bij een gewone fotoluminescentie opstelling een scan te maken van het 

luminescentiesignaal als functie van de golflengte op één bepaalde plaats op 

het preparaat. Hiertoe is de analoge uitgang van de "SR510 11 verbonden met 

een xy-schrijver. 

3. 7 De meetmethode 

Alvorens metingen te verrichten is het van belang ervoor te zorgen dat 

alle optica goed schoon is. Vervolgens moet de cryostaat worden afgekoeld. 

Ongeveer één uur na het vullen is de temperatuur stabiel en zijn de 

bewegingen van de cryostaat van dien aard dat er zonder problemen 

gefocusseerd kan worden met behulp van het automatische focusserings

systeem. Het is verstandig de automatische focussering voor elke meetserie 

te testen door eerst de procedure "autofoc" aan te roepen en daarna een 

zogenaamde "scanz" te maken (zie figuur 3.5). Indien er me~rdere maxima 

of een sterk asymmetrische piek in het signaal van de focusseringsdiode als 

functie van de afstand van het objectief tot het preparaat te zien zijn, is de 

focusseringsprocedure niet betrouwbaar. Dit probleem is gemakkelijk te 

verhelpen door het focusseringspinhole opnieuw te optimaliseren. 

Indien de focussering goed is uitgelijnd, kunnen de metingen beginnen. 

Er zijn twee verschillende soorten metingen verricht. Ten eerst de "grote 

oppervlakte scans", waarbij een oppervlak in de orde van 5 x 5 mm gescand 

wordt. Verder zijn er scans gemaakt rond een oval defect. Deze laatste ~jn 

over een oppervlak in de orde van 30 x 30 J.Lm gemaakt. 

Aan de hand van de zogenaamde grote oppervlakte scans kan de 

uniformiteit van de preparaten bestudeerd worden. Er worden verschillende 

scans over hetzelfde oppervlak, doch bij verschillende golflengtes genomen. 

Zowel de intree- als de uittree-spleet worden op een breedte van 1 mm 
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ingesteld. Dit levert een golflengte-resolutie van 8 A. De metingen worden 

geregeld door een menu-gestuurd programma. Hierin dienen in eerste 

instantie gegevens ingevoerd te worden, zoals stapgrootte in de x- en 

y-richting, het aantal stappen in elke richting en de startplaats t.o.v. een 

bepaald herkenningspunt. Dit herkenningspunt dient linksboven het te 

scannen oppervlak te liggen. Meestal wordt een kras of beschadiging in de 

linker bovenhoek gekozen. (Waarschuwing: de linker bovenhoek op het 

preparaat correspondeert met de linker onderhoek op het scherm, gezien 

door de kijker.) De monochromator dient (met de hand) op de gewenste 

golflengte ingesteld te worden. Nadat de meting gestart is verloopt alles 

automatisch. Na verplaatsingen groter dan 100 J,Lm wordt er automatisch 

gefocusseerd en op elk meetpunt wordt het fotoluminescentie signaal en het 

signaal van de focusseringsdiode in een datafile opgeslagen. Na de meting 

gaat de xyz-translator terug naar het herkenningspunt waarop voor de 

meting was ingesteld. Er kan nu (m.b.v. de projectie op het scherm) 

bekeken worden of de cryostaat over grote afstanden uitgezet is tussen begin

en eind-tijdstip van de meting. Door nu de monochromator in te stellen op 

een andere golflengte kan een nieuwe scan gemaakt worden in een ander 

deel van de fotoluminescentiepiek. Zo kan met golflengtestappen van 

ongeveer 1 nm door een bepaalde luminescentiepiek heen gescand worden. 

In één scan (bij een vaste golflengte) worden meestal 100 meetpunten 

genomen (10 kolommen van elk 10 punten), de duur van zo'n scan bedraagt 

ongeveer 45 minuten. Het grootste deel van deze tijd wordt besteed aan het 

automatisch focusseren. Na elke scan kan er een drie dimensionaal plaatje 

gemaakt worden waarin verticaal he't fotoluminescentiesignaal bij de 

ingestelde golflengte en horizontaal de plaats op het preparaat wordt 

uitgezet. 

Aan de hand van de gegevens die de plaatsafhankelijke scans verschaffen 

zijn er op een aantal vaste plaatsen gewone fotoluminescentiemetingen 

verricht (fotoluminescentie als functie van de golflengte). Daar de 

monochromator nog niet over een computergestuurde stappenmotor 

beschikt zijn deze metingen opgenomen m.b.v. een xy-schrijver. 

Naast de grote oppervlakte scans zijn er ook scans gemaak op en rond 

een oval defect. Hiervoor moet eerst een defect gevonden worden. Vanwege 

de beperkte vergroting van het beeld op het scherm zijn defecten slecht te 

onderscheiden. Meestal zijn ze herkenbaar als kleine zwarte puntjes op het 
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preparaat. De metingen verlopen precies als bij de boven beschreven scans. 

Beide monochromator spleten worden echter dichtgedraaid tot 0.2 mm. Op 

deze wijze kan een golflengte-resolutie van minder dan 2 A gehaald worden. 

Een scan van 100 punten duurt nu slechts 10 minuten. Dit komt omdat het 

te scannen gebied afmetingen heeft in de grootte orde van het te scannen 

defect. Daar deze afstanden kleiner zijn dan 100 p,m, hoeft er dus niet 

gefocusseerd te worden. Doordat de meting een relatief korte tijd in beslag 

neemt, is tevens de invloed van de bewegingen van de cryostaat t.g.v. 

opwarming verwaarloosbaar. 

Evenals bij de uniformiteitsmetingen zijn bij het onderzoek van oval 

defects een aantal golflengtescans op een vaste plaats gemaakt. Hieraan is 

duidelijk te zien hoe het fotoluminescentiespectrum verandert in de buurt 

van en op een oval defect. 

3.8 De preparaten 

Er zijn metingen verricht aan twee verschillende preparaten, te weten 

G57 en W97. Beide preparaten zijn gegroeid met behulp van M.B.E. Het 

preparaat G57 is een multiple-quantumwell, gegroeid door C.T. Foxon bij 

de "Philips Research Laboratories, Redhill, Groot-Brittanië. W97 bestaat 

uit een drietal single quantumwells, en is gegroeid in de eigen M.B.E. 

In figuur 3.9 wordt een schetsmatige dwarsdoorsnede en het verloop van 

de geleidingsband, van beide preparaten gegeven. Om zo min mogelijk last 

te ondervinden van..groeifouten in het substraat is er in G57, alvorens de 60 

identieke quanturn putten te groeien, een dikke laag GaAs gegroeid. In W97 

heeft het superrooster dezelfde functie. ( Opm: Een superrooster 

onderscheidt zich van een multiple-quantumwell doordat de elektronen in 

de verschillende putten met elkaar kunnen wissel werken.) Verder bevinden 

de quanturnwens van W97 zich tussen AlAs "opsluitlagen" zodat elektronen 

niet kunnen recombineren via het substraat epi-interface of het oppervlak 

van het preparaat. 
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Figuur 9. 9: Schematische doorsnede van de gebruikte preparaten met 

daarnaast het verloop van de geleidingsband-energie. 
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4. Resultaten en discussie 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van het afstudeeronderzoek 

weergegeven en besproken. Allereerst wordt bekeken of de opstelling goed 

werkt en voldoet aan de gestelde eisen. In de hierop volgende paragraaf 

zullen de resultaten van de fotoluminescentie-5cans over grote oppervlakten 

gepresenteerd worden, waarbij de homogeniteit van de structuren wordt 

bestudeerd. Tenslotte volgt een paragraaf met de resultaten van de scans 

over enkele defecten. 

4.1 De opstelling 

Alvorens de plaatsafuankelijk fotoluminescentie metingen te kunnen 

verrichten, is het van belang te weten of de gebouwde opstelling goed werkt. 

Aan deze opstelling zijn een aantal eisen gesteld: 

Ten eerste dient de laterale resolutie kleiner te zijn dan 5 J.LID.. 

Ten tweede moet het preparaat tijdens een oppervlakte scan van 

5 x 5 mm binnen enkele micrometers in focus blijven. 

Verder mag de luminescentie intensiteit tijdens een oppervlakte scan 

niet te veel variëren als gevolg van variaties in de focussering op het 

preparaat. 

Tenslotte is het van belang dat de gemeten luminescentie intensiteit 

tijdens een oppervlakte scan niet te veel varieert t.g.v. verplaatsingen 

van de luminescentie-5pot over de spleten van de monochromator en de 

detector. 

Om na te gaan of de opstelling (zoals beschreven in hoofdstuk 3), aan deze 

eisen wordt voldoet, zijn een aantal tests verricht. 

Zoals uit § 3.3 blijkt is de automatische focussering van groot belang. 

Het focusseringssysteem kan m.b.v. van een testprogramma (scanz) getest 

worden (zie figuur 3.5). Uit deze test blijkt dat het objectief, na 

automatische focusse.ring, nooit meer dan 1 J.LII1 van het focuspunt 

verwijderd is. Dit levert een maximale spotvergroting van 0.8 J.tm op. Pas 

als het focusseringssysteem goed werkt heeft het zin andere tests te doen. 

In een volgende fase in het testprogramma is gecontroleerd hoe de 

gemeten intensiteit varieert t.g.v. verplaatsingen van de spot over de 

spleten van de monochromator. Hiertoe is het preparaat vervangen door een 
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spiegel waarvan wordt aangenomen dat de reflectie-coëfficiënt over het 

oppervlak constant is. De monochromator werd ingesteld op de golflengte 

van de gebruikte excitatiebron (in dit geval de 632.8 nm He-Ne laser). Om 

te voorkomen dat de fotodiode overbelicht zou worden, werd de 

fiberinkoppeling (tijdelijk) verslechterd. Daarna werd een "gewone" 

plaatsafhankelijke scan over het oppervlak van de spiegel gemaakt. Het 

resultaat is weergegeven in figuur 4.1. Door de scan werd een oppervlak van 

4.5 x 4.5 mm bestreken. De relatieve variaties van het signaal over het 

oppervlak zijn kleiner dan 10 %. De monochromatorspleten waren tijdens 

de meting ingesteld op 1 mm. Bij een kleinere spleetbreedte nam deze 

variatie van het signaal toe (0.5 mm spleetbreedte gaf een relatieve variatie 

in het signaal van 30 %). De variatie van het signaal over het oppervlak is 

dus hoogstwaarschijnlijk te wijten aan aberraties van de +1000 mm lens (19 

in fig. 3.1) in combinatie met het +40 mm doublet (23 in fig. 3.1), waardoor 

het focuspunt van dit systeem, tijdens een scan, enigszins verschuift over de 

spleten van de monochromator. Door de spleten verder dan 1 mm open te 

draaien nam de variatie in het signaal nauwelijks meer af. De 

golflengteresolutie van de monochromator is evenredig met de spleetbreedte 

en bedraagt 8.2 Á/mm. Daar de fotoluminescentie scans gemaakt werden 

met golflengte-stappen van ongeveer 1 nm zijn t.b.v. de golflengteresolutie 

de spleten niet verder open gedraaid dan 1 mm. 

= ]I ·-oe 

~ .... = -
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I 
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9 x 500 J1.I11 

Figuur 4.1: Plaatsafhankelijke scan over het oppervlak van een spiegel. 
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Behalve het signaal van de "fotoluminescentiediode" (26 in fig. 3.1) 

wordt ook het signaal van de "focusseringsdiode" in elk meetpunt (17 in 

fig. 3.1) opgeslagen. Dit signaal vertoonde bij de scan over de spiegel geen 

systematische variatie over het oppervlak. Dit is een bewijs voor zowel het 

goed functioneren van het focusseringssysteem als voor de verklaring van de 

variatie van het signaal zoals hier boven beschreven. 
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Figuur 4.2: Het fotoluminescentiesignaal en het autofocussignaal als functie 
van de plaats van het objectief 

Naast bovengenoemde tests is tenslotte gecontroleerd hoe de 

luminescentie intensiteit varieert als functie van de focussering. Allereerst 

werd hiervoor de spiegel weer door preparaat G57 vervangen en werd het 

samlpe afgekoeld. De meting werd verricht door een scan te maken in de 

focus-richting (z) over een afstand van 200 J.Lm. Hierbij werden weer beide 

signalen (focusseringsdiode en luminescentiediode) opgeslagen. Het resultaat 

is weergegeven in figüur 4.2. Het is duidelijk dat het maximum van het 

fotoluminescentie-signaal niet bereikt wordt indien de excitatiespot 

optimaal op het preparaat gefocusseerd is. Dit is vermoedelijk te wijten aan 

chromatische aberraties. Het luminescentiesignaal heeft namelijk een 

golflengte in het infrarood (774 nm) terwijl het focusseringssysteem 

gebruikt maakt van de reflectie van het zichtbare excitatielicht (633 nm). 
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Het verschil tussen de plaats van de maxima van beide signalen bedraagt 

ongeveer 12 J.Lm. Men zou kunnen overwegen na automatische focussering de 

:xyz-translator een extra offset van 12 J.Lm in de z-richting te geven opdat 

het luminiscentiesignaal dan geoptimaliseerd wordt. Daar dit echter in 

eerste orde benadering een spotvergroting van ca. 10 J.Lm betekent en een 

goede plaatsresolutie een eerste vereiste is, is hiervan afgezien. Tenslotte 

volgt uit de helling van het fotoluminescentie-signaal rond de optimale 

focussering, dat het te meten signaal bij onvoldoende focussering een 

afwijking van slechts 1.1 %/J.LID heeft. 

Verder zijn er geen testmetingen aan de opstelling verricht. Hieronder 

worden nog enige noemenswaardige punten vermeld betreffende de 

excitatiebron en de excitatiedichtheid. 

In eerste instantie werd een 632.8 nm (rood) He-Ne laser met een 

vermogen van 0.5 mW (Spectra-Physics model 155) gebruikt. Daar echter 

de luminescentie-golflengte van Al0•3Ga0.7As rond 630 nm ligt is deze laser 

later vervangen door een 543.5 nm (groen) He-Ne laser eveneens met een 

vermogen van 0.5 mW (PMS Electro-Optics model LHGR--0050). 

Een andere belangrijke grootheid die betrekking heeft op de opstelling is 

de excitatiedichtheid. Dit is het excitatievermogen per oppervlakte eenheid. 

Het excitatie-vermogen gemeten achter het objectief bedraagt 65 J.LW voor 

de 632.8 nm He-Ne laser. Het vermogen dat het preparaat bereikt zal 

ongeveer 10% kleiner zijn t.g.v. verliezen aan beide vensters in de cryostaat 

(zie fig. 3.7). Aangenomen dat de spot een diameter van 5 J.Lm heeft (zie 

§ 3.2), betekent dit dat de waarde van de excitatiedichtheid ongeveer 

74 W Jcm2 bedraagt. Bij gebruik van de 543.5 nm He-Ne laser bedraagt de 

waarde van de excitatiedichtheid circa 55 W /cm2. Dit zijn in vergelijking 

met de traditionele luminescentie-metingen extreem hoge waarden. Een 

grote excitatiedichtheid heeft een aantal nadelen met als gevolg 

piekverbreding (zie § 2.2). Het is echter onmogelijk om zowel een lage 

excitatie-dichtheid (orde 100 m W / cm2) als een goede plaatsresolQtie 

(orde 5 J.Lm) te combineren, daar in dat geval het signaal niet meer 

detecteerbaar is. 
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4.2 De laterale uniformiteit 

Na het uitvoeren van de testmetingen aan de opstelling zijn een aantal 

plaatsafuankelijke fotoluminescentie metingen verricht aan een tweetal 

preparaten, te weten G57 en W97. Om iets te weten te komen over de 

laterale uniformiteit zijn zg. "grote oppervlakte scans" genomen over 

vrijwel het hele oppervlak van het preparaat (orde 5 x 5 mm). Om 

onderscheid te kunnen maken tussen laterale variaties in de luminescentie 

efficiency en laterale variaties in de luminescentie golflengte, zijn er 

verschillende scans genomen over hezelfde oppervlak, telkens bij andere 

golflengten. Variaties in de luminescentie efficiency zijn zichtbaar door de 

luminescentie intensiteit te sommeren over de verschillende golflengte 

scans, terwijl variaties in de luminescentie golflengte vooral zichtbaar zijn 

bij de laterale oppervlakte scans in de "vleugels " van de luminescerende 

lijn. 

Als eerste preparaat werd G57 doorgemeten. De resultaten hiervan bij 

stikstof temperatuur zijn grafisch weergegeven in figuur 4.3. Na deze 

meetserie werd verder afgekoeld met vloeibaar helium en zijn dezelfde 

metingen herhaald bij een temperatuur van ongeveer 8 K, de resultaten zijn 

weergegeven in figuur 4.4. Dat het golflengte gebied waarin de metingen 

gedaan zijn naar lagere golflengte iS" verschoven bij afkoeling tot 8 K 

temperatuur, is te wijten aan de toename van de bandgap van GaAs en 

AlxGa1_xAs bij afnemende temperatuur (zie (2.2)). Verder is er nauwelijks 

verschil tussen het verloop van de metingen bij 77 K en bij 8 K als functie 

van de golflengte. Hieruit kan worden geconcludeerd dat de metingen goed 

reproduceren, zolang het preparaat niet wordt opgewarmd. Het valt op dat 

in het achterste gebied de top van de luminescentiepiek bij lagere 

golflengten ligt dan in het voorste gebied en langs de randen van het 

preparaat. 

Nadat het preparaat was opgewarmd en weer afgekoeld werden de 

metingen bij 8 K nog -een keer herhaald. Het bleek dat de metingen nu niet 

meer reproduceerden met die van fig. 4.4. In het kader van dit 

afstudeeronderzoek was het helaas niet mogelijk om dit aspect verder te 

onderzoeken. 
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Figuur 4.9: Resultaten van de oppervlakte scans over G57 ( T = 77 K). 
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Figuur 4.4: Resultaten van de oppervlakte scans over G57 ( T = 8 K). 

48 



Aan de hand van de laatste metingen bij 8 K zijn er op een viertal 

plaatsen "gewone" luminescentie metingen verricht. In figuur 4.5 is aan de 

hand van een contourplot van een tweetal oppervlakte scans, aangegeven 

waar de verschillende spectra genomen zijn. Deze spectra zijn weergegeven 
in figuur 4.6. 

50 T t (a. u.) 

o~------------~ 

À = 771.0 nm I E = 1.609 eV 

20 
(a.u.) 

o~------------~ 

À = 774.0 nm I E = 1.603 ~V 

Figuur 4.5: Resultaten van een tweetal oppervlakte scans over G51 bij 

111.0 nm en bij 114.0 nm. In de contourplots is aangegeven op 

welke punten de spectra, weergegeven in figuur 4. 6, genomen 

zijn. De pijlen in de contourplots geven de richting van de 

positieve helling aan. 
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In de contourplots is te zien dat de punten [1] en [2] een tegengesteld gedrag 

vertonen. Bij een "lage" golflengte (771.0 run) is de luminescentie 

intensiteit in [1] kleiner dan die in [2], waar een duidelijke piek optreedt. Bij 

een "hogere" golflengte (774.0 nm) is deze verhouding juist omgekeerd. Dit 

doet vermoeden dat de luminescentiepiek in [1] bij een hogere golflengte ligt 

dan die in [2]. Dit vermoeden wordt bevestigd door de spectra (zie figuur 

4.6) die in de betreffende punten zijn opgenomen. Een zelfde redenatie kan 

worden opgezet voor de punten [3] en [4]. Daar het relatieve 

intensiteitsverschil tussen [3] en [4] {bij de plaatsafhankelijke scan 

(figuur 4.5)) kleiner is dan tussen [1] en [2], zal ook de golflengte 

verschuiving van de piek kleiner zijn, hetgeen bevestigd wordt door figuur 

4.6. De golflengte verschuiving tussen [1] en [2] bedraagt 1.0 nm (2 me V) en 

die tussen [3] en [4] bedraagt 0.5 nm (1 meV). Uit de spectra blijkt tevens 

dat de luminescentie efficiency in deze vier punten even groot is. 
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Figuur 4.6: Spectra van preparaat G57, opgenomen op de vier punten 

aangegeven in figuur 4.5. 
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Alvorens na te denken over een verklaring van de metingen aan G57, is 

het zinvol eerst de resultaten aan W97 te bestuderen. Hieraan zijn 

soortgelijke metingen verricht als aan G57. Daar W97 uit een drietal 

quanturnwens met verschillende breedtes (en dus verschillende 

luminescentie energiën) bestaat, is het interessant te bekijken of de 

plaatsafhankelijkheid van het luminescentie-signaal voor alle wells 

hetzelfde gedrag vertoont. Aangezien de 110 A-put een te geringe 

lichtopbrengst heeft zijn alleen vergelijkende metingen verricht aan de 

50 A-put en aan de 70 A-put, bij een temperatuur van 8 K. De resultaten 

zijn weergegeven in figuur 4.7 (50 A-put) en figuur 4.8 (70 A-put). Zoals te 

verwachten ligt de luminescentie piek van de 50 A-put rond een lagere 

golflengte dan die van de 70 A-put. Verder is de gelijkenis tussen de twee 

meetseries zeer opvallend. Zelfs kleine details blijken in beide putten te 

reproduceren. Hieruit kan worden opgemaakt dat de oorzaak van deze 

plaatsafhankelijke variaties niet slechts afhankelijk is van variaties in één 

quantumwell, maar doorwerkt over de gehele dikte van de structuur. 

Evenals aan G57 zij ook aan W97 weer op een tweetal plaatsen 

"gewone" luminescentie spectra opgenomen. In figuur 4.9 is aangegeven op 

welke plaatsen deze spectra gemeten zijn. Bij een golflengte van 781.5 nm is 

de luminescentie intensiteit in [1] veel groter dan in [2]. Bij hogere 

golflengten keert deze verhouding weer om. Dit geldt zowel voor de 50 A als 

voor de 70 A-put. In figuur 4.10 zijn de spectra van de 70 A-put 

weergegeven. Behalve een verschuiving van 1.4 nm (3 me V) is er nu ook een 

duidelijk verschil in luminescentie efficiency. Ook in de 50 A-put werd een 

verschuiving van 1.3 nm (3 meV), en een verschil in efficiency van ongeveer 

een factor twee, gemeten tussen [1] en [2]. Dit laatste is eveneens te zien in 

de oppervlakte scans van beide putten (zie figuur 4.7 en 4.8). De maximale 

intensiteit van de twee punten blijkt volgens deze metingen ongeveer een 

factor twee te verschillen (in beide putten). Het exacte maximum van een 

piek is uit deze metingen (de oppervlakte scans) echter moeilijk te bepalen. 

Het plaatsafhankelijke verschil in de luminescentie efficiency kan 

worden verklaard door aan te nemen dat er in het gebied rond [2] (lage 

efficiency) relatief veel niet stralende recombinatie-mogelijkheden zijn. Dit 

zou het gevolg kunnen zijn van etsfouten waardoor de morfologie van het 

oppervlak verslechtert, hetgeen ten koste gaat van de efficiency. 
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Figuur 4. 7: Resultaten van de oppervlakte scans over de 50 Á-put van W97. 
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Figuur 4.8: Resultaten van de oppervlakte scans over de 70 Á-put van W97. 
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Dit wordt bevestigd door een tweetal foto's gemaakt m.b.v. een laserscan

microscoop (L.S.M.). In figuur 4.11 (a) is het gebied rond [1] en in 

figuur 4.11 (b) het gebied rond [2] weergegeven. Het is duidelijk dat rond [2] 

de morfologie van het oppervlak veel slechter is dan rond [1], hetgeen de 

lage efficiency rond [2] t.o.v. [1] zou kunnen verklaren. Om hierover een 

definitieve uitspraak te doen is uiteraard verder onderzoek, waarbij de 

correlatie tussen de morfologie en de l11minescentie efficiency in meer detail 

moet worden onderzocht, noodzakelijk. 

(a) 

(b) 

Figuur 4.11: Laserscan-microscoop opname van de morfologie van (a) het 

gebied rand punt [ 1] en ( b) het gebied rond punt [ 2] op W97. 

De verschuiving van de pieken in beide preparaten kan verschillende 

oorzaken hebben. De meest voor de hand liggende oorzaak is een variatie in 

de putbreedte als gevolg van laterale temperatuursvariaties tijdens de groei. 

Bij preparaat G57 zouden deze temperatuurvariaties veroorzaakt kunnen 
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zijn door een niet homogene verdeling van het indium tussen het substraat 

en het heaterblok in de M.B.E. Bij preparaat W97 werd het substraat 

tijdens het groeiproces verwarmd via straling die zichtbaar inhomogeen 

verdeeld was over het substraat ( stookspiraal zicht baar bij hoge 

temperatuur). Hierdoor is de groeisnelheid niet overal gelijk geweest, 

hetgeen de variatie in de putbreedte zou kunnen verklaren. 

Andere belangrijke kandidaten voor de verklaring van de verschuiving 

van de luminescentiepiek zijn natuurlijk variaties in de 

aluminiumconcentratie als gevolg van inhomogeniteiten in de bronnen, 

waardoor de barrierehoogte plaatsafhankelijk kan variëren in de r-richting, 

of een onjuist ingestelde substraat-rotatiesnelheid tijdens het groeiproces. 

In het laatse geval zou het substraat tijdens de groei van één monolaag niet 

precies 360° roteren waardoor er inhomogeniteiten in de tp-richting kunnen 

ontstaan. In het geval van W97 (en vermoedelijk ook bij G57) werd het 

substraat slechts over 1200 geroteerd tijdens de groei van één monolaag. 

Andere oorzaken mogen echter niet over het hoofd gezien worden. Daar 

na opwarming van G57 de metingen niet meer reproduceerden moet er ook 

gedacht worden aan tijdelijke veranderingen in het preparaat. Twee 

mogelijke oorzaken zijn dan de temperatuurverdeling die (tijdens de 

metingen) inhomogeen kan zijn doordat het warmtecontact met de koude 

vinger varieert over het oppervlak, of spanningen in het preparaat. Deze 

laatsten kunnen ontstaan doordat de thermalcote waarmee het preparaat 

vastgeplakt is op de koude vinger, bij afkoeling tot 8 K bevriest en zowel 

spanningen in het preparaat veroorzaakt als variaties in het warmtecontact. 

Beide verschijnselen hebben tot gevolg dat de bandgap verandert. Het is 

niet eenvoudig te onderzoeken welke van de vier gegeven mogelijkheden de 

oorzaak (of de hoofdoorzaak) is voor de piekverschuivingen. 

Met behulp van het programma van Smits [Smi-86] gebaseerd op de 

theorie van Schuurmans [Sch-85] (zie § 2.3), is een schatting gemaakt van 

de variaties in; of de putbreedte, of de aluminiumconcentratie, of de 

temperatuur, nodig om de betreffende verschuivingen te veroorzaken. 

In G57 blijkt een temperatuursvariatie van ca. 22 K (T ~ 30 K), of een 

variatie van de aluminiumconcentratie van +3 % (x = 0.36) of een 

putbreedte-variatie van minder dan één atoomlaag (2.83 Á) nodig om de 

verschuiving te veroorzaken. 

In W97 is volgens de theorie van Schuurmans een temperatuursvariatie 

van ca. 27 K (T ~ 35 K), of een variatie van de aluminiumconcentratie van 
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+9% .(x= 0.42) in de 70 Á-put en van +5% (x= 0.38) in de 50 Á-püt, of 

een putbreedte-variatie van minder dan één atoomlaag nodig om de 

verschuiving te veroorzaken. Het is niet mogelijk met dit programma een 

schatting te maken van de grootte van de spanningen in het preparaat die 

de oorzaak van de verschuiving zouden kunnen zijn. Uit de literatuur 

[Ada-85] blijkt dat de verschuiving van de r-band t.o.v. de valentieband 

t.g.v. hydrostatische druk 11.5 -1.3·x [meV/kbar] bedraagt. Dit geeft 

echter alleen een ordegrootte aan. Een nauwkeurigere schatting kan alleen 

na aanpassing van het programma gemaakt worden. 

De spanningen in het preparaat kunnen geëlimineerd worden door het 

preparaat op een andere wijze op de koude vinger te bevestigen. 

bijvoorbeeld met een andere contactcoating of door het alleen op een 

hoekpunt vast te zetten. Dit laatste gaat uiteraard ten koste van het 

warmtecontact en dus de homogeniteit van de temperatuurverdeling over 

het oppervlak van het preparaat. 

De hypothese dat de gemeten verschuiving van de luminescentie 

golflengte het gevolg zou zijn van temperatuursvariaties van meer dan 20 K 

over het preparaat tijdens de meting is niet erg waarschijnlijk door de goede 

warmtegeleiding van GaAs en doordat er geen plaatsafhankelijke verbreding 

van de luminescentiepiek gemeten is. Bij hogere temperaturen zal deze piek 

aan de hoge energiekant namelijk verbreden t.g.v. de verandering van de 

Fermi-Dirac verdelingsfunctie 

Daar de piekverschuivingen van de luminescentie niet sprongsgewijs 

optreden is het onwaarschijnlijk aan te nemen dat de putbreedte plaatselijk 

met één volledige atoomlaag varieert. Bij een dergelijke putbreedte

verandering zou immers een veel grotere golflengte-verschuiving optreden 

dan werd gemeten. De gemeten "putbreedte-variaties" kunnen echter wel 

verklaard worden wanneer wordt aangenomen dat de aluminium 

concentratie niet over één monolaag varieert van 33 % naar 0 %. Wanneer 

wordt aangenomen dat de aluminium concentratie over tenminste drie 

monolagen varieert van 33 % naar 0 % kunnen variaties in late~ale 

aluminiumconcentratie in de interfacelaag de effectieve putbreedte 

beïnvloeden [Oga-87]. Zo kan bijvoorbeeld de aluminiumconcentratie in een 

interfacelaag die zich tussen het zuivere GaAs en de x = 0;33 AlxGa1_xAs 

laag bevindt, variëren van 14 % tot 19 %. 

Tenslotte kan onderzocht worden of variaties in de aluminium

concentratie de oorzaak zijn van de gemeten verschuivingen, door de 
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AlxGa1_xAs piek te meten, die varieert als functie van x. Daar deze piek bij 

x= 0.33 rond 630 mn ligt, is de 632.8 nm He-Ne laser vervangen door de 

543.5 nm He-Ne laser. Het onderzoek naar deze piek was echter niet 

succesvol, vanwege een te lage lichtopbrengst van de relatief dunne 

(orde 2000 Á) AlxGa1_xAs laag. 

4.3 Defecten 

Zowel in G57 als in W97 is getracht het spectrum rond een defect te meten. 

Sommige defecten zijn op het matscherm zicht baar als kleine zwarte 

puntjes. Het is echter niet eenvoudig de vervuiling op het preparaat te 

onderscheiden van een defect. Achteraf is onder een Laser Scan Microscoop 

bekeken of de doorgemeten objecten inderdaad defecten zijn. In elk 

preparaat zijn over één defect een aantal oppervlakte scans gemaakt (bij 

verschillende golflengten) en een aantal spectra opgenomen (op 

verschillende afstanden van het centrum van het defect). Daar de defecten 

zich slechts over zeer kleine oppervlakken uitstrekken was de beweging van 

de luminescentiespot over de monochromratorspleet tijdens de scan geen 

probleem zodat de monochromatorspleten tot 0.2 mm dicht gedraaid 

konden worden en een golflengte resolutie rond de 2 Á werd bereikt. 

De resultaten van het doorgemeten defect in G57 zijn weergegeven in 

figuur 4.12. Het eerste plaatje geeft de inzakking van de luminescentiepiek 

van de multi-quantumwell op het defect weer. Ten behoeve van een betere 

weergave is deze meting in het nevenstaande plaatje geïnverteerd 

weergegeven. De overige drie plaatjes in 4.12 zijn gemeten bij drie extra 

luminescentiepieken die in het defect blijken op te komen. De stapgrootte 

bedraagt 4 ttm in beide richtingen. Het is duidelijk dat het oppervlak waarin 

de luminescentie verstoord is, een doorsnede heeft van ca. 30 ttm. Verder 

valt op dat de pieken aan de lage energie-kant van de quanturnwen (bij 

762.1 nm (1.628 eV) en rond 742,0 nm (1.672 eV)) een maximum in het 

midden van het defect hebben, terwijl de piek bij 783.7 nm (1.583 eV) daar 

juist inzakt. 
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Figuur 4.12: Resultaten van de oppervlakte scans over een defect in G57 bij 

de quantumput-golflengte, 772.0 nm en bij drie extra pieken in 

het defect, 142.0 nm, 762.1 nm en 789. 7. De afmetingen van het 

gescande oppervlak bedragen 96 x 96 J.Lm. 
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De spectra die opgenomen zijn op en naast het defect zijn weergegeven 

in figuur 4.13. Het spectrum op het defect bevestigt het inzakken van de 

"gewone" luminescentiepiek van de multiquantumwell en de aanwezigheid 

van de drie extra pieken. Er dient te worden opgemerkt dat het spectrum 

opgenomen naast het het defect een factor 15 verkleind is t.o.v. de schaal 

van het spectrum dat midden op het defect werd opgenomen. 

fotolum. 

intensiteit 

(a. u.) 

~ 
1.607 eV '• 
772.0 nmi: 

I I 
Ij 

I I 
~ I 
I I 
I I 
1 1X 15 

1.583 eV 
783.7 nm 

1.551 eV 
800.0 nm 

I I 
I I 
I I 
I 
I I 
I I 
I I 
I 
I I 
I I 
I I 
I I 

I 
I 
I 

\ 

midden op defect 

naast defect 

1.672 eV 
742.0 nm 

1. 723 eV 
720.0 nm 

Figuur ../..19: Spectra opgenomen op en naast het defect in G51 waarvan de 

oppervlakte scans in figuur 4.12 zijn weergegeven. 

Om het inzakken van de 783.7 nm piek in het midden van het defect nog 

een keer te bevestigen is er in figuur 4.14 een drietal spectra weergegeven 

die opgenomen zijn op verschillende afstanden van het centrum van het 

defect. Uit deze metingen blijkt inderdaad dat de intensiteit van de 

783.7 nm piek in de buurt van het centrum van het defect (5 J.Lm ernaast) 

kleiner is dan in de rand van het defect. (8 J..tm ernaast). Buiten het defect 

neemt de intensiteit v·an deze piek weer af. Na de luminescentie metingen is 

met behulp van de laserscan-microscoop een foto gemaakt van het 

doorgemeten defect. Deze foto is afgebeeld in figuur 4.15. Op deze wijze is 

de grootte van het doorgemeten defect vastgesteld op 10 J..tm. Het blijkt dus 

dat het gebied waarin de fotoluminescentie verstoord wordt door het defect 

duidelijk groter is dan het defect zelf. 

60 



5 11m naast centrum van defect 

8 fJm naast centrum van defect 

11 fJm naast centrum van defect 

fotoluminescentie 

intensiteit 

(a. u.) 

t, 
1.583 eV '' 
783.7 nm n 

1. 551 eV 
800.0 nm 

I\ 
I I 
I I 
I 1 

I 
I 
I 

: :1.607 eV 
: :772.0 nm 

: ~: 
• 11' 
:i\: 
• 11· 
• 11. 
:I I' 
'I 1. 
:I I• 
• I I' 
; I 1: 
·t I· :I 
•/ 

• I 't 
•. I :, 
. '~ 

1.632 eV 
760.0 nm 

Figuur 4.14: Spectra opgenomen op verschillende afstanden van het centrum 

van het onderzochte defect in G57. 

• -~ . ·'. ea 
f; ~. 

" 
:" 

~ .·• 
~· ,..,.".. . .. ' ~- ' •• ' -... t. 

. ~ · . - J 

• 
~ • , .. 

i-1 
• 

:"' • 
~ 

•. Y. 
.. 

• I 10 11m 

Figuur 4-15: Een laserscan-microscoop opname van het in G57 onderzochte 
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Er is op basis van de laserscan-microscoop opname echter nog geen 

rangschikking van het defect mogelijk in bijvoorbeeld de classificatie van 

Fujikawa [Fuj-87]. Het is zelfs niet met zekerheid vast te stellen of het hier 

om een oval defect gaat. Daarvoor is verder onderzoek naar andere defecten 

in het preparaat noodzakelijk. 

Er is nog niet met zekerheid een verklaring te geven voor de extra 

luminescentie pieken op en rond het defect. Aangezien bekend is dat er in 

een defect groei kan plaatsvinden op een ander kristalvlak (dus niet in de 

<001> richting) is het te verwachten dat de aluminiumconcentratie in deze 

kleine stukjes kristal afwijkt van de aluminiumconcentratie buiten het 

defect [Hoe-88] [Pap-88]. Dit zou de extra luminescentie pieken kunnen 

verklaren als luminescentie van kleine stukjes "bulk" AlxGa1_xAs of van een 

klein stukje multi-quantumwell gegroeid in een andere kristalrichting. Ook 

een overgang naar en tussen impurities mag niet uitgesloten worden. Met 

behulp van de 543.5 nm laser is nog geprobeerd indirekt de aluminium 

concentratie te meten doch helaas zonder succes. Om meer kennis te krijgen 

over de oorsprong van de extra pieken is een verdergaand onderzoek nodig. 

Ook in W97 is een defect doorgemeten. Uit zowel het spectrum (zie 

figuur 4.16) als de oppervlakte scans blijkt dat in dit defect eigenlijk alleen 

maar de fotoluminescentiepieken van de drie quantumwells inzakken. In de 

buurt van het superrooster, dat gegroeid is om imperfecties van het 

substraat zoveel mogelijk te elimineren, blijkt een extra piek op te komen 

bij een golflengte van 697.9 nm {1.778 eV) terwijl de piek van het 

superrooster zelf sterk inzakt. Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat 

dit defect is ontstaan uit het substraat of het interface, maar tijdens de 

groei niet is meegegroeid naar het oppervlak. Dit zou misschien kunnen 

verklaren waarom de superrooster-luminescentie wel wordt beïnvloed en 

waarom de luminescentie van de verder van het substraat gelegen 

quantumwells niet beïnvloed wordt. Deze verklaring wordt echter weer 

sterk ontkracht door het feit dat het defect zichtbaar is met de Laser scan 

microscoop zonder gebruik te maken van interferentie-<:ontrast. Met behulp 

van deze laser scan microscoop-opname {figuur 4.17) is de diameter van het 

defect vastgesteld op ongeveer 10 J.ml· Uit deze opname blijkt verder dat er 

hier wel degelijk sprake is van een oval defect, waarbij het vreemde is dat 

de reflectie-<:oëfficiënt rond de kern van het defect hoger lijkt te zijn dan de 

reflectie-<:oëfficiënt ver buiten het defect. Deze eigenschap maakt dit defect 
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vrij bijzonder. Het lijkt erop dat het hier om een defect gaat dat niet past 

binnen de "gewone" classificatie van oval defects. 

foto!. 

int. 

(a. u.) 

110 Á-put 

1.513eV 
802.0 nm 

1.460 eV 
850.0 nm 

ÀJ 

midden op defect 

naast defect 

I 
I 
I 

I 
I 

I 
I 

I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

70 À-put 

1.584 eV 
783.3 nm 

50 À-put 

1.629 eV 
761.8 nm 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 
I I ,, 
I I 

' j \ 

superrooster 

1. 839 eV 
674.6nm 

~ 
11 
I 

1. 778 eV 11 

697.9 nm 11 

n I I 

I I I I 

I I I I 
I \ I I I )I 1 

I \.' \~ 
_, I A. " 

2. 034 eV 
610.0nm 

Figuur 4.16: Spectra opgenomen op en naast het in W97 onderzochte defect . 
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Figuur 4.17: Een laserscan-microscoop opname van het in W97 onderzochte 

defect. 
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5. Conclusies en suggesties 

Naar aanleiding van de voorgaande hoofdstukken kan worden gesteld 

dat het doel van dit afstudeeronderzoek, het bouwen van een opstelling 

waarmee het mogelijk is plaatsafhankelijke fotoluminescentiemetingen te 

verrichten, bereikt is. 

De ontworpen opstelling bevat een meetkop die door middel van een 

door stappenmotoren gestuurde xyz-translator langs het preparaat bewogen 

kan worden. Op deze wijze wordt het focus van een laserbundel met een 

nauwkeurigheid van enkele microns over het oppervlak van het preparaat 

verplaatst. Via een fiber wordt het licht van de (niet meebewegende) laser 

naar de meetkop gebracht. Het preparaat bevindt zich t.b.v. metingen bij 

lage temperaturen (8 K) in een cryostaat. Dit heeft tot gevolg dat de 

meetkop niet willekeurig dicht bij het preparaat gebracht kan worden. 

Ondanks deze relatief grote werkafstand is er toch een plaatsresolutie van 

5 J1.IIl ( :1: 2 p,m) gerealiseerd. 

Het luminescentielicht, dat tevens door de meetkop wordt ingevangen, 

wordt m.b.v. een lenzenstelsel ingekoppeld op de niet meebewegende 

monochromator. Vanwege aberraties van de lenzen is de minimale 

spleetbreedte van de monochromatorspleten, bij scans over oppervlakken in 

de orde van 5 x 5 mm, beperkt tot 1 mm. De plaatsafhankelijke variatie 

over dit oppervlak, die in dat geval t.g.v. deze aberraties optreedt is kleiner 

dan 10 %. De golflengte resolutie bij deze spleetbreedte bedraagt 8.2 A. 
De metingen worden grotendeels door een computerprogramma gestuurd 

dat tevens zorgt voor de automatische focussering van de spot op het 

preparaat. ~et blijkt dat op deze wijze de spot altijd binnen 1 p,m op het 

preparaat gefocusseerd kan worden, hetgeen een maximale spotvergroting 

van 0.8 J1.IIl veroorzaakt. 

In eerste instantie zijn er "grote oppervlakte scans" gemaakt over een 

oppervlak van ca. 5 x 5 mm om de laterale uniformiteit van de preparaten 

te bepalen. Bij een ~ntal vaste golflengten wordt een fotoluminescentie 

scan gemaakt over het oppervlak van het preparaat. Het blijkt dat er over 

afstanden van enkele millimeters een golflengte verschuiving van de 

fotoluminescentiepiek van 1 tot 2 nm kan optreden. Vermoedelijk is de 

verschuiving het gevolg van de aluminiumconcentratie-variaties in de 

interfaces van de quantumput, waardoor de effectieve putbreedte varieert 
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als functie van de plaats. Er kan echter ook gedacht worden aan variaties in 

de aluminiumconcentraties in de barrieres of aan spanningen in het 

preparaat. Verder werd in één van de prepraten nog een plaatsafhankelijke 

verandering van de luminescentie efficiency gemeten, die vermoedelijk te 

wijten is aan een plaatselijk slechte morfologie van het oppervlak. 

Behalve bovenstaande metingen zijn er tevens scans gemaakt over een 

tweetal defecten. Het blijkt met de opstelling goed mogelijk te zijn, de 

intensiteit van de fotoluminescentie als functie van de plaats op en rond een 

defect te meten. Uit "gewone" luminescentie metingen op verschillende 

vaste plaatsen op en rond een defect blijkt dat er naast de quanturnwen 

luminescentiepieken, die inzakken op een defect, extra luminescentiepieken 

verschijnen bij andere golflengten. Dit is vermoedelijk het gevolg van 

afwijkende aluminiumconcentraties in het defect. 

Hoewel uit bovenstaande blijkt dat de ontwikkelde opstelling voldoet 

aan de verwachtingen, zijn er alsnog een aantal verbeteringen mogelijk. 

Ten eerste zou de plaatsresolutie nog kunnen worden verbeterd daar de 

diffractie limiet van het objectief (1.8 J.tm) nog niet bereikt is. Hiervoor 

dient de + 16 mm lens achter het fiber vervangen te worden door een 

+25 mm lens. Het intensiteitsverlies dat dit tot gevolg heeft kan goed 

gemaakt worden door de laser te vervangen door een laser met een groter 

uitgangsvermogen. Verder kunnen mechanische trillingen in de opstelling de 

resolutie bepalen. Deze trillingen kunnen onderdrukt worden door de 

cryostaathouder te verstevigen en de hele opstelling op een stabielere 

optische tafel te plaatsen. 

Een andere ingrijpende verbetering betreft de inkoppeling van het 

luminescentie licht in de monochromator. De hierboven genoemde 

plaatsafhankelijke variatie van het signaal, t.g.v. verschuivingen van de 

luminescentiespot over de monochromatorspleten, kunnen geëlimineerd 

worden door de luminescentie op de xyz-translator in te koppelen in een 

fiber dat het licht naar de monochromator transporteert, zodat ·de 

bewegingen van de translator geen invloed meer hebben op de focussering 

van het fotoluminescentielicht op de intreespleet van de monochromator. De 

spleten van de monochromator kunnen in dat geval verder worden dicht 

gedraaid zodat de golflengteresolutie zal verbeteren. Een nadeel van het 

gebruik van een fiber is het grote verlies (ca. 30%) bij de inkoppeling. 
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Daar blijkt dat de automatische focussering het grootste deel van de 

meettijd in beslag neemt (ca. 80%) is het de moeite waard te bekijken of de 

signaalverwerking en terugkoppeling van het focusseringssysteem sneller 

gemaakt kunnen worden m.b.v. een analoge optimaliseringsregeling. 

Verder kan vervuiling van het preparaat in de cryostaat door olie uit de 

diffusiepomp voorkomen worden door een koelval of een oliefilter op de 

pomp te plaatsen. 

De laatste en misschien wel belangrijkste mogelijke verbetering van de 

opstelling, betreft de automatisering van de monochromator. Door deze te 

voorzien van een stappenmotor kan de golflengte instelling automatisch 

geregeld worden. Op deze wijze kunnen de resultaten op een veel 

overzichtelijkere wijze gepresenteerd worden. Er dient dan in elk meetpunt 

op het preparaat over een golflengte gebiedje, met daarin de te bestuderen 

luminescentie piek, gescand te worden. Uit het spectrum in elk afzonderlijk 

punt kan dan de plaats (in het golflengte domein) en de waarde van het 

maximum in een datafile worden opgeslagen. Indien de vorm van de 

luminescentiepiek niet plaatsafhankelijk is zal een 3D-representatie van de 

maxima een goed beeld van de plaatsafhankelijkheid van de luminescentie 

efficiency geven. Een soortgelijke representatie van de golflengte van het 

maximale signaal in elk punt verschaft gegevens over de plaatsafhankelijke 

verschuiving van de piek. 

Behalve bovengenoemde suggesties betreffende een verbetering van de 

opstelling zijn er ook enkele suggesties te geven voor metingen die gedaan 

kunnen worden om meer inzicht te krijgen in de variaties in de laterale 

uniformiteit en in de structuur van defecten. 

Ten eerst kunnen spanningen in de preparaten worden geëlimineerd door 

het preparaat met een andere contactcoating vast te zetten of door het 

slechts op één hoekpunt vast te zetten. Dit laatste gaat echter ten koste van 

de homogene temperatuurverdeling over het preparaat. 

Door de plaatsafhankelijkheid van de golflengte van de AlxGa1_xAs piek 

te meten (aan quantumwellstructuren met relatief dikke AlxGa1_xAs 

barrieres die voldoende luminesceren) kan bepaald worden in hoeverre de 

variaties in de laterale uniformiteit afhangen van variaties in de 

aluminiumconcentratie in de barrieres. 

Wanneer er uit verschillende delen van een wafer samples doorgemeten 

worden, kunnen de golflengtewaarden van de luminescentiepieken van de 
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quantumput(ten) en de AlxGa1_xAs barrieres in kaart gebracht worden. Een 

dergelijke kaart verschaft gegevens over de oorzaak van de 

plaatsafhankelijkheid van deze signalen. Zo zullen variaties in de 

tangentiale richting duiden op een onjuist ingestelde rotatiesnelheid van de 

wafer tijdens de groei. 

De wafer wordt van de achterkant verwarmd door middel van de 

straling van een gloeispiraaL Bij hoge groeitemperaturen is deze spiraal 

door het substraat heen zichtbaar hetgeen duidt op een inhomogene 

temperatuurverdeling. Daar de temperatuur in het midden van de wafer 

hoger is dan aan de buitenkant, zullen de Ga atomen aan de buitenkant 

minder snel van het oppervlak verdampen. Het gevolg is een bredere 

quanturnput en lagere aluminiumconcentratie in de barrieres. Beide effecten 

hebben een verlaging van de energieniveaus in de put tot gevolg. Ten 

gevolge van een inhomogene temperatuurverdeling over het oppervlak van 

de wafer tijdens de groei, zal er een continu variërende radiale verschuiving 

van de golflengtepieken optreden (zowel van de quanturnput luminescentie

piek als van de AlxGa1_xAs piek). 

Een derde oorzaak van variaties in de laterale uniformiteit zijn de 

inhomogeniteiten van de bronnen in de M.B.E. Deze uiten zich doordat de 

radiale variaties van de golflengtewaarde van de pieken geen continu maar 

een discreet karakter hebben. 

Indien de variaties in de verschuivingen van de quanturnput 

luminescentie piek niet correleren met de variaties van de AlxGa1_xAs piek 

(en dus met de aluminiumconcentratie in de barrieres) is er nog een andere 

oorzaak voor de variaties in de laterale uniformiteit. Hoogstwaarschijnlijk is 

het feit dat het verloop van de aluminiumconcentratie in de overgang tussen 

GaAs en AlxGa1_xAs plaatsafhankelijk varieert de verklaring hiervoor. 

Hierdoor varieert de effectieve putbreedte en dus de ligging van de 

energieniveaus binnen de put. 

Tenslotte volgt nog een suggestie voor de metingen van luminescentie. op 

en rond defecten. Voordat het preparaat in de opstelling geplaatst wordt 

dienen eerst met behulp van de laserscan-microscoop een aantal defecten 

gelokaliseerd en geclassificeerd te worden. Pas daarna kan een 

plaatafhankelijke luminescentie scan over het oppervlak van de betreffende 

defecten gemaakt worden. Op deze wijze wordt het selecteren van de 

defecten in de opstelling vergemakkelijkt en is van te voren met relatief 
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grote zekerheid bekend aan welk type (oval) defect gemeten wordt. 

Het is interessant te onderzoeken of het mogelijk is verschillende 

defecten niet alleen aan de hand van de vorm maar tevens aan de hand van 

de luminescerende eigenschappen te classificeren. Met behulp van een 

dergelijke classificatie kan de invloed van de groeiparameters op het 

ontstaan van de verschillende soorten defecten onderzocht worden. Het doel 

hiervan is dat op den duur de groeiparameters zodanig kunnen worden 

aangepast dat de dichtheid van de defecten geminimaliseerd wordt. 
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