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Samenvatting. 

Tijdens dit afstudeeronderzoek zijn fotostroom (PC) en fotoluminescentie excitatie (PLE) 

metingen gedaan aan roosteraangepaste InGaAs/InP quantumputten, gegroeid met 

Chemica! Beam Epitaxy (CBE). In verband met de energieën van de optische exciton 

overgangen, welke met een computerprogramma kunnen worden berekend, moet de 

golflengte van de excitatiebundel verstembaar zijn in het infrarode (IR) gebied (1.2-1.5 

1-Lm). Er is gekozen voor verschilfrequentie generatie tussen een niet-verstembare 1064 

nm Y AG laser en een dye laser, welke verstembaar zichtbaar licht geeft. De IR bundel, 

die op deze manier opgewekt wordt, heeft een smalle bandbreedte (90 GHz) en een 

intensiteit van ± 1.5 mW. De bundel kan continu verstemd worden over een golflengte 

gebied van 0.3 1-Lffi met één dye. 

In het bijzonder is de Urbach-staart (abruptheid van de effectieve bandkant) in het 

spectrum onderzocht. De lengte van deze staart bleek in theorie afhankelijk te zijn van 

verscheidene factoren zoals onzuiverheden, putbreedte variaties en interface lagen. 

Vooral het onderste interface, dat bestaat uit 1 à 2 monolagen InAs, kan vanwege zijn 

inhomogene spanningsdistributie de staart en de optische exciton overgangen verbreden. 

Uit de plaats van de staart in het spectrum en de lage weerstand van de samples hebben 

we geconcludeerd dat de quanturnputten als gevolg van het persistente 

fotogeleidingseffect (PPC) gevuld waren met ladingsdragers. Deze lading verhindert de 

formatie van een exciton en geeft een blauwverschuiving (Burnstein-Moss-shift) in het 

PC/PLE spectrum. Wanneer de chopperfrequentie beneden ±100Hz komt, wordt deze 

shift kleiner. Dit schrijven we toe aan invangst van electronen in de put door diepe 

acceptoren in het substraat met een karakteristieke tijd. De bandvulling kan worden 

voorkomen door een bulk InGaAs laag te groeien, die de extra electronen grotendeels 

kan opvangen. Het sample met deze dikke In GaAs laag onder de quanturnputten liet wel 

exciton overgangen zien. 

In één sample is het negatieve fotogeleidingseffect (NPC) gezien. Selfquenching (een 
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electron wordt uit de valentieband naar een diepe acceptor geëxciteerd, waarna het 

overgebleven gat met een electron uit de geleidingsband recombineert) in het substraat 

kan hier de oorzaak van zijn. 
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Inleiding. 

De laatste jaren is de interesse in modulatoren en lasers, in de vorm van III-V 

halfgeleiderstructuren, sterk toegenomen. In verband met toepassingen in de 

telecommunicatie moeten deze opto-electronische devices werken bij een golflengte van 

1.3 of 1.55 J,.Lm. Een geschikt systeem daartoe vormen roosteraangepaste Indium Gallium 

Arsenide (InGaAs)/Indium Fosfide (InP) quantumputten, welke in de groep 

Halfgeleiderfysica aan de Technische Universiteit Eindhoven met behulp van Chemica! 

Beam Epitaxy ( CBE) gegroeid kunnen worden. 

Dit onderzoek richt zich in het bijzonder op de, voor modulatoren belangrijke, U rbacb

staart De lengte van deze staart is een maat voor de abruptbeid van de effectieve 

bandkant en blijkt afhankelijk te zijn van onder andere het aantal onzuiverheden en de 

vorm van de interfaces. De U rbacb-staart wordt in beeld gebracht met fotostroom (PC) 

en fotoluminescentie excitatie (PLE) metingen. Met een continu verstembare infrarode 

(IR) laserbundel worden de samples geëxciteerd. De IR excitatiebundel wordt 

gerealiseerd via verschilfrequentie generatie met een YAG en een dye laser. Deze 

techniek is zeer gevoelig voor de uitlijning, maar levert wel een focusseerbare bundel op 

met een smalle bandbreedte (90 GHz) en een groot verstembereik (0.3 J,.Lm met één 

dye). 

In hoofdstuk 1 wordt allereerst de elementaire theorie behandeld van PC en PLE 

metingen aan quantumputten, waarna vervolgens dieper wordt ingegaan op de Urbach

staart. Tenslotte volgen drie paragraven over de gebruikte substraten, persistente 

fotogeleiding en de Stokes' shift, waarin effecten worden behandeld die de metingen 

mogelijkerwijs beïnvloeden. De experimentele opzet en in het bijzonder het lasersysteem 

wordt nader bekeken in hoofdstuk 2. De resultaten van de PC en PLE metingen zijn 

weergegeven in hoofdstuk 3. De conclusies en aanbevelingen volgen tenslotte in 

hoofdstuk 4. 
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1. THEORIE. 

In de paragraven 1.1 tot en met 1.3 wordt de elementaire theorie van quanturnputten 

behandeld. In de volgende paragraven wordt nader ingegaan op fotogeleiding en 

fotoluminescentie excitatie spectroscopie. De Urbach-staart wordt behandeld in paragraaf 

1.6. Tenslotte volgen drie paragraven over effecten, die bij de interpretatie van de 

metingen van belang kunnen zijn. 

1.1. Bulk halfgeleiders. 

Als basis voor de verdere theorie wordt in het kort ingegaan op bulk halfgeleiders. 

1.1.1. Effectieve massa model. 

In een halfgeleider bewegen de electronen in de periodieke potentiaal van het rooster. 

F. Bloch toonde in 1928 aan dat onafhankelijk van de exacte vorm van deze potentiaal 

de golffuncties Wk(r) van het electron geschreven kunnen worden als 

(1.1) 

waarin k het golfgetal is en uir) de Bloch-functies zijn met dezelfde periodiciteit als het 

rooster. 

Wanneer de energie E als functie van het golfgetal k wordt uitgezet, ontstaan er 

toegestane energiebanden waartussen zich verboden energiegaps bevinden. De vier 

belangrijkste banden zijn de geleidingsband (e) en drie valentiebanden (zware gaten 

(hh), lichte gaten (lh) en de split-off (so) band). Figuur 1.1 geeft een schematische 

weergave van deze banden rond k=O (het r-punt). 
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e 

hh 

lh 

so 

figuur 1.1: energiebanden rond het r-punt. 

Rond het r-punt mogen we voor de dispersierelatie van een band schrijven 

waarin m * een empirische parameter is die de effectieve massa genoemd wordt. 

(1.2) 

In een ideale halfgeleider zijn bij T=O de valentiebanden gevuld en is de geleidingsband 

leeg. Wanneer onder invloed van een foton een electron naar de geleidingsband wordt 

geëxciteerd (absorptie), blijft in de valentieband een vrije plaats achter. Deze vacature 

gedraagt zich als een deeltje met een positieve lading en wordt een gat genoemd. In het 

effectieve massa model worden electronen in de geleidingsband en gaten in de 

valentieband opgevat als vrije deeltjes met een electrische lading en een effectieve 

massa. Omdat de valentieband is opgesplitst in twee banden (de split-off band laten we 

buiten beschouwing), waarbij twee verschillende effectieve massa's horen, spreken we van 

zware en lichte gaten. De toestandsdichtheid D(E) (het aantal beschikbare toestanden 

per volume-eenheid per energie-eenheid) bij een perfect parabolische band is gelijk aan 

(1.3) 
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1.1.2. Kane-model. 

Een manier om de vorm van de energiebanden beter te bepalen is de kp-methode. In 

deze benadering gaan we er vanuit dat alle energieën Eno en Bloch-functies uno bij het 

r-punt bekend zijn. Om de energie voor k~O te berekenen wordt tweede orde 

storingsrekening toegepast. Voor een band n geeft dit de volgende dispersierelatie 

2k2 2 lkp 12 
E (k)=E +-Î'l-+~ ~ mn 

n nO 2 2LJ E E 
lno m0 m*n nO- mO 

(1.4) 

waarin m0 de rustmassa van het electron is en Pmn het impulsmatrixelement voor k=O. 

Het effectieve massa model kan in deze benadering gebruikt blijven worden wanneer de 

effectieve massa energie-afhankelijk gekozen wordt volgens 

(1.5) 

Voor Silicium en Germanium is deze methode succesvol toegepast door E.O. Kane. 

1.1.3. Excitonen. 

Tot nu toe is interactie tussen electronen onderling verwaarloosd. Een interessant 

verschijnsel is echter een electron-gat paar gebonden door hun Coulomb-interactie zoals 

een electron en een proton in een waterstofatoom. Dit systeem wordt een exciton 

genoemd. De bindingsenergie Wex kan worden berekend met een waterstofachtig model, 

waarin de effectieve massa's van het electron (m* e) en het gat (m\) en de diëlectrische 

constante van de betreffende halfgeleider e worden gebruikt: 

(1.6) 

waarin e de elementaire lading is en m-1 = m\-1 + m\-1• 

De bindingsenergie voor n = 1 is in het algemeen enkele milli-electronvolt. In het één

electron energiediagram kunnen deze toestanden gerepresenteerd worden met 

energieniveaus die Wexn beneden de geleidingsbandkant liggen. Absorptie bij lage 

temperaturen van fotonen met een set discrete energieën kleiner dan de bandgap, kan 

een bewijs zijn voor het bestaan van excitonen. Bij hoge temperaturen (kT> WeJ kan een 
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exciton door wisselwerking met fononen uit elkaar vallen in een vrij electron en gat. In 

een indirecte halfgeleider, waar het geleidingsbandminimum Ec en het 

valentiebandmaximum Ev niet bij dezelfde waarde voor k optreden, kan een exciton 

vanwege impulsbehoud moeilijker gevormd worden. Bovendien verbreden de discrete 

excitonniveaus dan tot excitonbanden. Ook een te hoge vrije ladingsdragersconcentratie 

kan als gevolg van de sterk storende Coulomb-wisselwerking de formatie van een exciton 

verhinderen. 

1.1.4. Verontreinigingen. 

De meest voorkomende verontreiniging is een substitionele onzuiverheid. Een vreemd 

atoom zit op een plaats waar een atoom uit het rooster moet zitten. Als dit atoom een 

electron meer (minder) heeft dan het roosteratoom, treedt de onzuiverheid op als een 

donor (acceptor). Een donor (acceptor) geeft een energieniveau in het bandenschema 

net onder (boven) de geleidingsband (valentieband). Bij voldoende hoge temperaturen 

(kT> Ec-Edonor of Eacceptor-Ev) kan een donor een electron naar de geleidingsband sturen 

en een acceptor een gat naar de valentieband. 

1.2. Quantumputten. 

Allereerst worden in paragraaf 1.2.1 de belangrijkste eigenschappen van een quanturnput 

behandeld, waarna in paragraaf 1.2.2 nader ingegaan wordt op excitonen in 

quantumpu tten. 

1.2.1. Algemeen. 

Met moderne groeitechnieken als Metal Organic Vapor Phase Epitaxy (MOVPE), 

Molecular Beam Epitaxy (MBE) en Chemica! Beam Epitaxy (CBE) is het mogelijk 

enkele atoomlagen van materiaal A (de put) te groeien tussen twee bulk lagen van 

materiaal B (de barrière). Wanneer materiaal B de grotere bandkant heeft, spreken we 

van een quanturnput Uit elementaire quanturnmechanica volgt dat de energie van een 

deeltje in de put in de groeirichting gequantiseerd is. Er ontstaan discrete energieniveaus 

voor de electronen, zware en lichte gaten (zie figuur 1.2). Bovendien is de degeneratie 
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van het zware en lichte gat bij het r-punt opgeheven. 

Ec -------, I 

:======~:~ 

groeirichting 

lhl ~ mmm mi~; 
lh2t······························_ 

~ -------~ L---------

figuur 1.2: energieniveaus in een quantumput. 

De liggingen van de energieniveaus En (aangeduid met e =electron, hh =zwaar gat, 

lh=licht gat en n= 1, 2, ... )hangen af van het verschil in bandkant tussen put en barrière, 

de bandkantoffset (hoe het bandkantverschil is verdeeld over geleidings- en 

valentieband), de breedte van de put en de effectieve massa's. In het vlak loodrecht op 

de groeirichting gedragen de electronenen gaten zich als vrije deeltjes met een effectieve 

massa. De totale energie E is in eerste benadering gelijk aan 

(1.7) 

waarin kxy het golfgetal is in het vlak loodrecht op de groeirichting. 

De tweedimensionale toestandsdichtheid D(E) van elk niveau is onafhankelijk van kxy 

m* 
D(E)=-. 

1th2 
(1.8) 

De totale toestandsdichtheid van een band is een stapfunctie zoals in figuur 1.3. 

D(E) 
.... ---

E 

figuur 1.3: toestandsdichtheid in een quantumput. 
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Omdat het n= 1 electron-niveau niet samenvalt met de bodem van de put (evenals het 

n= 1 zware gat-niveau) is de effectieve bandgap in de put groter dan de bandgap zoals 

die zou zijn in bulk materiaal. In het absorptiespectrum komt dit tot uiting in een blauw

verschuiving. Deze verschuiving wordt groter naarmate de put smaller wordt. 

1.2.2. Excitonen. 

Ook in een quanturnput kan bij excitatie door een foton met voldoende energie een 

exciton ontstaan. De bindingsenergie van zo'n exciton is in het algemeen groter dan in 

bulk materiaal en afhankelijk van de breedte van de put (zie figuur 1.4). 

> g 
15 

.~ 10 

i 
00 
.5 5 

] 
,D 

0 100 

putbreedte (A) 

figuur 1.4: excitonbindingsenergie als functie van de putbreedte (uit [LIN88]). 

Een zeer brede put geeft een bindingsenergie zoals in het driedimensionale geval. In een 

dunnere put zullen de golffuncties van het electron en het gat elkaar meer overlappen, 

zodat hun binding sterker wordt. Een nog dunnere put echter "duwt" de golffuncties in 

de barrières, waardoor het systeem meer gaat lijken op een exciton in puur barrière

materiaal. 

In dit onderzoek is gemeten aan CBE (Chemica! Beam Epitaxy) gegroeide 

roosteraangepaste Indium Gallium Arsenide (1Ilo.s3Ga0.47As) quanturnputten met Indium 

Fosfide (InP) barrières. Bij 4.2 Kelvin heeftInGaAs een bandkant van 0.811 eVen InP 

van 1.42 eV. De bandkantoffset is nog een onderwerp van discussie, maar wordt in de 

literatuur geschat op 45%/55% (geleidingsband/valentieband). De effectieve massa's van 

het electron, het zware en het lichte gat in InGaAs zijn respectievelijk 0.044, 0.43 en 

0.052 ffio, in InP zijn deze waardes 0.080, 0.56 en 0.12 ffio (data uit [WANG90]). De 
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golflengte van het licht van de hh1 .... e1 overgang ligt in het infrarode gebied (0.9-1.5 ~m). 

1.3. Berekening energieniveaus. 

Met een eenvoudige vergelijking voor een deeltje in een put kan een schatting voor de 

energieniveaus worden gemaakt (paragraaf 1.3.1). Een betere methode is het model van 

Schuurmans en 't Hooft waarin de effectieve massa's energie-afhankelijk gekozen worden 

(paragraaf 1.3.2). De selectieregels worden in paragraaf 1.3.3 behandeld. 

1.3.1. Energie-onafhankelijke effectieve massa. 

Figuur 1.5 geeft schematisch de potentiaal van een electron in de geleidingsband weer 

als functie van de groeirichting. 

potentiaal L> 
groeirichting 

figuur 1.5: quanturnput met een diepte öEc en een breedte L~ 

Om de energieniveaus te berekenen moet de ééndimensionale Schrödinger-vergelijking 

opgelost worden 

112 êP [ ---+(l-l)öEc -EJF(z)=O 
2m(l) az2 

(1.9) 

waarin 1= 1 in de put en 1=2 in de barrière, m<I) de effectieve massa van het electron, 

F(z) de envelope golffunctie enE de confinementenergie. 

De randvoorwaarden aan de interfaces zijn 

(1.10) 

Uitwerken levert de bekende dispersierelatie op 



(1.12) 

waarin Ç=k(2)m(1)/k(1)m(2), met k(1)=1/h v'(2m(1)E) en k(2)=1/h v'(2mC2)(~Ec-E)). 

Voor de zware en lichte gaten gelden soortgelijke uitdrukkingen. 

De energie van een optische overgang Eopt (zie figuur 1.6) wordt nu 

(1.13) 

waarin Egap,put de bandafstand in de put is en Econ/e),(h) de confinementenergie van het 

electron/ gat. 

~~ 

~ 

figuur 1.6: optisch geïnduceerde overgang. 

Met een computerprogramma ontwikkeld door A. van der Stadt kunnen de 

overgangsenergieën volgens dit model worden berekend. Bovendien is het mogelijk lagen 

InAs, die bij de groei aan het benedeninterface gevormd worden, in de berekeningen 

mee te nemen (zie paragraaf 1.6.4). Als voorbeeld is de hhl .... el overgangsenergie als 

functie van de putbreedte afgebeeld in figuur 1.7. 
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-> 
(J) - 1.10 
C) 
c: 
t1S 
C) ... 
(J) 

> 
0 
,... 1.00 
(J) . ,... 
.c 
.c 
(J) 

C) 
0.90 ... 

(J) 
c: 
(J) 

0.80 '--------I.....----.1...------L.----...1...----___J 

0 20 40 60 80 100 

putbreedte (A) 

figuur 1.7: hh1-e1 energie als functie van de putbreedte. 

De golffuncties behorende bij de n= 1 en n=2 toestand zijn afgebeeld in figuur 1.8. 

---- n=l 

....__ ___ n=2 

potentiaal 

> 
groeirichting 

figuur 1. 8: n = 1 en n = 2 golffuncties. 

De n = 1 toestand heeft een even golffunctie, terwijl voor n = 2 de golffunctie oneven is. 

Dit zet zich voor n>2 zo voort: n=even- 'tJr=oneven, n=oneven- 'tJr=even. 
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1.3.2. Energie-afhankelijke effectieve massa. 

Het hieronder beschreven model is gepubliceerd in een artikel van Schuurmans en 't 

Hooft [SCHU85]. In principe zijn alle banden via k-p-interactie (zie paragraaf 1.1.2) 

gekoppeld. De banden kunnen toch ontkoppeld worden als de effectieve massa energie

afhankelijk genomen wordt. De relatie tussen de energie en de effectieve massa volgt uit 

een envelope golffunctie beschrijving voor de electronen, zware en lichte gaten en de 

split-off band. 

We schrijven de golffuncties ljr in een quanturnput als 

ljr= L F~l)(z)u~\r) (1.14) 
n 

waarin u1n(r) de periodieke Bloch-functies zijn en F1n(z) de langzaam variërende envelope 

golffuncties. De sommatien loopt over aller-punt toestanden. Met een Karre-benadering 

vinden we de volgende vergelijking voor de e, lh, so en hh banden 

{Jtl)-[(1-l)öEv +E]l}Fl)=O (1.15) 

waarin F(l) de kolomvector (Fe CO, F 1h co, F
80 

CO, Fhh (t)) is, öEv de valentiebandoffset, I de 

eenheidsmatrix, E de energie ten opzichte van het valentiebandmaximum in de put en 

H de matrix 

E(l) +sCl)e 
g -H;ptnk Jf;ptnk 0 

H;p(Ok -(y~l) +2yil))e 2/2yil)e 0 
(1.16) Ffl)= 

-Jf;ptnk 2/2yil)e -ll (l)_Y~l)e 0 

0 0 0 -(y~l) -2yil))e 

met s, y 1 en y 2 koppelingsparameters, e = r?k2 /2m *, Eg de bandgap en ll het 

energieverschil van de r-punten van de hh/lh band en so band. 

De E-k-relatie volgt uit de vergelijking 
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lllfl)-[(1-l)öEv + E]lii=O. (1.17) 

Wanneer nu de koppeling tussengeleidings-en valentieband en de koppeling tussen lh 

en so band worden verwaarloosd op grond van het feit dat Eg en À veel groter zijn dan 

de confinementenergie vinden we vier ontkoppelde "deeltje-in-een-put"-vergelijkingen 

zoals in paragraaf 1.3.1. Hierin moeten voor de electronen en lichte gaten energie

afhankelijke effectieve massa's gebruikt worden volgens (de so band wordt buiten 

beschouwing gelaten) 

(1.18) 

(1.19) 

De randvoorwaarden blijven zoals in paragraaf 1.3.1. 

Binnen de groep halfgeleiderfysica is een computerprogramma aanwezig waarmee de 

overgangsenergieën volgens het hierboven beschreven model berekend kunnen worden. 

1.3.3. Selectieregels. 

Met behulp van de "Fermi golden rule" kan worden bepaald welke optisch geïnduceerde 

overgangen toegestaan zijn. Hieruit volgen drie voorwaarden voor overgangen van 

valentieband (h) naar geleidingsband (e): 

1) Àn = even. 

2) ~(e) = ~(h). 
3) polarisatie excitatiebundel .L groeirichting: zware en lichte gaten overgangen 

toegestaan. 

polarisatie excitatiebundel 11 groeirichting: lichte gaten overgangen toegestaan, 

zware gaten overgangen verboden. 

In de praktijk blijkt de eerste selectieregel niet volledig op te gaan. 
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1.4. Fotogeleiding. 

Voor de geleiding a van een bulk halfgeleider geldt 

(1.20) 

waarin n (p) het aantal vrije electronen (gaten) is en ~e (~h) de electronen (gaten) 

mobiliteit. 

In intrinsiek materiaal (geen onzuiverheden) zijn er bij T=O geen vrije electronen of 

gaten. De geleiding is dan gelijk aan nul. Door absorptie van straling kunnen echter vrije 

electron-gat paren gecreëerd worden. Een klein deel daarvan kan bijdragen aan de 

geleiding, de rest zal al dan niet stralend recombineren. 

Ook in een quanturnput kan een foton een electron uit de valentieband naar de 

geleidingsband exciteren. Hierbij kan ook een exciton ontstaan, dat na dissociatie aan 

de geleiding bij kan dragen. Wanneer nu loodrecht op de groeirichting een electrisch 

veld is aangebracht (bijvoorbeeld door een externe spanningsbron), wordt in de put een 

stroom geïnduceerd. De grootte van deze fotostroom (Eng.: Photocurrent, afgekort PC) 

is onder andere afhankelijk van het aantal gecreëerde electron-gat paren, dat op zijn 

beurt afhankelijk is van het vermogen en de golflengte van de excitatiebundeL 

Wanneer we de fotostroom I evenredig veronderstellen met de absorptie a geldt in 

eerste instantie [P ANK65] 

/(hv)=/0 J Dh(E-hv)De(E)dE (1.21) 

EC,plá 

waarin I0 een evenredigheidsconstante is en Dh en De de toestandsdichtheden van de 

gaten en electronen. 

Dit geeft een stapfunctie die als functie van de energie hv opgehoogd wordt telkens als 

er een nieuw electron/gat niveau in het spel komt. Voor energieën gelijk aan de exciton 

overgangen geeft het spectrum maxima te zien. In figuur 1.9 is een voorbeeld van een 

fotostroomspectrum van een 70 Á put afgebeeld. 
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T=300K 

1.7 

figuur 1.9: fotostroomspectrum (uit [TSAN87}). 

Van lage naar hoge energie zijn duidelijk de hh1 .... e1, lh1 .... e1, hh1 .... e3, etc. exciton 

overgangen te zien. 

Tot nu toe hebben we fotogeleiding behandeld. Een tweede mechanisme voor het 

genereren van een fotostroom is een junctie. Wanneer intrinsiek materiaal is ingeklemd 

tussen een p-gebied (acceptoren aanwezig) en een n-gebied (donoren aanwezig) spreken 

we van een p-i-n-junctie. Een energiebanden schema staat afgebeeld in figuur 1.10. 

p-type intrinsiek n-type 

hv ............................... Fenni-niveau 

figuur 1.10: energiebanden schema van een p-i-n-junctie. 
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Omdat het Fermi-niveau (het hoogst bezette niveau: in p-gebied het acceptorniveau, in 

n-gebied het donorniveau) in evenwicht overal in het sample constant moet zijn, buigen 

de banden in het intrinsieke gebied zoals in figuur 1.10. Onder invloed van een foton kan 

een electron-gat paar gecreëerd worden, dat door de bandbuiging wordt gescheiden, 

waarbij het gat naar het p-gebied en het electron naar het n-gebied getrokken wordt. De 

ladingen induceren een electrisch veld dat de bandbuiging tegenwerkt. Het Fermi-niveau 

wordt daardoor links en rechts verschillend en we meten over het sample een spanning 

V= !lEr/ e. De grootste spanning die gehaald kan worden (bij vlakke banden) is de 

bandgap (verminderd met de ionisatie-energieën van de twee typen onzuiverheden). In 

principe is dit de werking van een zonnecel. 

1.5. fotoluminescentie excitatie spectroscopie. 

Nadat een foton met een energie groter dan de effectieve bandafstand een electron naar 

de geleidingsband geëxciteerd heeft, zullen het electron en het gat in het algemeen niet 

bij k=O in de geleidings- respectievelijk valentieband zitten. Via wisselwerking met 

fononen zullen ze echter snel ( < ps) naar de k = 0 toestand relaxeren. Daarna kunnen ze 

onder uitzending van een foton met een energie gelijk aan de bandafstand recombineren. 

De straling die hierbij uitgezonden wordt, wordt fotoluminescentie genoemd. Meestal 

zullen het electron en het gat, alvorens te recombineren, hun energie verder verlagen 

onder vorming van een exciton. In een quanturnput wordt fotoluminescentie doorgaans 

toegeschreven aan de e1--hh1 exciton overgang. De intensiteit van de fotoluminescentie 

als functie van de excitatie golflengte geeft een soort absorptiespectrum. Deze 

meetmethode wordt fotoluminescentie excitatie spectroscopie (PLE) genoemd en heeft 

als voordeel dat het geabsorbeerde licht xi0 (I0 is de excitatie-intensiteit) zelf gemeten 

wordt, terwijl bij absorptie metingen (1-x)I0 gedetecteerd wordt (voor één quanturnput 

is x<l). 

Pieken in het spectrum worden verwacht op dezelfde plaatsen als in het fotostroom 

spectrum. Een voorbeeld van een fotoluminescentie excitatie spectrum (van het sample 

uit figuur 1.9) is afgebeeld in figuur 1.11. Duidelijk is de overeenkomst met figuur 1.9. 

19 



InGaAs/lnP 
7o'A12oo'A. 
64 putten Ezh E1h 

! E13h E11 l 
+ + 

0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 

golflengte (J.lm) 

figuur 1.11: fotoluminescentie excitatie spectrum (uit [TSAN87]). 

PC en PLE kunnen extra informatie verschaffen aan fotoluminescentie (PL) metingen, 

omdat deze alle overgangen in een quanturnput zichtbaar maken, terwijl bij PL alleen 

de laagste overgang een rol speelt. 

1.6. Urbach-staart. 

Wanneer fotonen met een energie hv kleiner dan de effectieve bandkant Eg op een 

halfgeleider vallen verwacht men geen absorptie. In experimenten blijkt echter dat de 

absorptie a voor hv <Eg exponentiëel afneemt met de energie volgens 

hv-E
8 

E. a-e 0 
(1.22) 

Deze staart in het spectrum wordt de Urbach-staart genoemd. Urbach vond dat in veel 

materialen E0 =kT [URBA53]. Voor device toepassingen (modulatoren) is een korte 

staart belangrijk. Hieronder wordt ingegaan op enkele factoren die de lengte van de 

staart kunnen beïnvloeden. 
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1.6.1. Intrinsiek. 

Naast directe overgangen, waarin k(e) = k(h), kunnen er ook overgangen plaatsvinden met 

absorptie of emissie van fononen (k(e) = k(h) ± k(fonon)) [SMI178]. De waarschijnlijkheid 

hiervan is echter veel kleiner dan van directe overgangen. Omdat de energie van 

akoestische fononen erg klein is, zijn alleen de optische fononen in dit proces van belang. 

Wanneer een optisch fonon wordt geabsorbeerd zal deze een deel van de 

overgangsenergie voor zijn rekening nemen 

E overgang= Efoton + Efonon' (1.23) 

Hierdoor kan in het absorptiespectrum onder de bandkant een staart ontstaan. Bij lage 

temperaturen zal dit effect klein zijn. 

1.6.2. Onzuiverheden. 

In [PANK65] wordt de Urbach-staart gerelateerd aan de aanwezigheid van 

onzuiverheden. In de bandgap vormen deze onzuiverheden twee staarten in de 

toestandsdichtheid bij de geleidings- en/of valentiebandkant Deze staarten kunnen 

toegeschreven worden aan verschillende effecten: 

1) De niveaus in de verboden bandgap als gevolg van onzuiverheden verbreden door 

hun overlap in een band. Bij lage temperaturen, waarbij deze niveaus bezet zijn, 

zal deze band geen aanleiding geven tot absorptie. 

2) De onzuiverheden introduceren lokaal spanning in het rooster, waardoor de 

bandgap op bepaalde plaatsen iets groter wordt en op andere iets kleiner. 

Macroscopisch gezien worden hierdoor de valentie- en geleidingsband naar de 

bandgap "uitgesmeerd". 

3) Een geïoniseerde donor heeft een aantrekkende werking op de geleidings- en 

valentieband electronen. Voor een acceptor geldt het tegenovergestelde (figuur 

1.12). 
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figuur 1.12: valentie- en geleidingsbandkant als gevolg van onzuiverheden. 

Deze onzuiverheden smeren de valentie- en geleidingsband ook uit naar de 

bandgap. Bij lage temperaturen treedt dit effect niet op, omdat dan alle donor

en acceptorniveaus bezet zijn. 

Voor de toestandsdichtheid N van een staart wordt genomen 

(1.24) 

waarin N0 en E0 empirische parameters zijn. 

Als voorbeeld nemen we p-type bulk materiaal, waarbij het Fermi-niveau beneden de 

staart van de valentieband ligt (zie figuur 1.13). 

E················ 

hv 

0 ·················---... 

Er··-----··wm~ 
E-hv········ · ~}}»Y#Jh_ 

figuur 1.13: toestandsdichtheid rond de bandgap 
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We gaan ervan uit dat de absorptie a evenredig is met het product van de 

toestandsdichtheden van de begin- en eindtoestanden, geïntegreerd over alle mogelijke 

overgangen. Voor een vaste hv geldt 

(1.25) 

waarin A een evenredigheidsconstante is en (hv-E)~ de toestandsdichtheid van de 

valentieband beneden het Fermi-niveau er. 

Uitwerken geeft 

1 hv a(hv)=A (E0)exp(-) 
Eo 

(1.26) 

waarin A'(E0) een evenredigheidsconstante is afhankelijk van E0• 

alna 1 
(1.27) 

De lengte van de staart E0 kan opgevat worden als een maat voor het storend effect van 

onzuiverheden. 

1.6.3. Putbreedte variaties. 

In theorie zouden de samples in het vlak loodrecht op de groeirichting homogeen 

moeten zijn. In de praktijk echter kan de putbreedte in laterale richting enkele 

monolagen variëren. Wanneer de eilanden van verschillende putbreedte groter zijn dan 

de vrije excitondiameter ( ± 350 Á) splitsen de maxima in het absorptiespectrum op in 

multipletten [NILS91], [LIU93]. Kleinere eilanden hebben verbreding van de 

excitonpieken en dus een langere Urbach-staart tot gevolg. 

Om een idee te krijgen van de grootte-orde van de verbreding is van grafiek 1.7 de 

afgeleide afgebeeld in figuur 1.14. 
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figuur 1.14: afgeleide van de hhl-el energie als functie van de putbreedte. 

Als voorbeeld nemen we een 70 Á put. De verbreding van de hhl .... el overgang is in dit 

geval1.4 meV/Á. Voor smallere putten neemt de verbreding toe. 

1.6.4. Interface lagen. 

Omdat tijdens de groei aan het benedeninterface (InP .... InGaAs) het groep III element 

Ga toegevoegd moet worden en het groep V element P vervangen moet worden door As, 

verwachten we dat dit interface niet scherp is. Uit röntgendiffractie metingen aan 

samples met meerdere quanturnputten blijkt dat de samples buiten de InGaAs en InP 

lagen nog een extra periodiciteit bezitten. Uit simulaties van deze metingen volgt dat het 

benedeninterface bestaat uit 1 à 2 monolagen InAs. Deze interfacelaag heeft een 

compressieve spanning, omdat de roosterconstante van InAs groter is dan die van InP. 

Het boveninterface (InGaAs .... JnP) heeft in het algemeen een verruwing van ongeveer 

één monolaag en heeft dus een putbreedtevariatie tot gevolg (zie paragraaf 1.6.3). Dit 

interface wordt in deze paragraaf buiten beschouwing gelaten. 

Volgens [TAPF89] zijn interfaces vrij van spanning belangrijk voor scherpe optische 

overgangen. Absorptiespectra zijn gemeten van InGaAs/InA' <\s superroosters, 
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roosteraangepast gegroeid op InP substraten. In figuur 1.15 zijn de spectra afgebeeld van 

sample #5917, met interfaces zonder strain en sample #5918, met aan elk interface één 

monolaag InAs. 

1.2 
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figuur 1.15: absorptiespectra van sample #5917 en #5918. 

De spectra van sample #5917 tonen scherpe exciton-structuren en korte Urbach-staarten. 

Sample #5918 daarentegen geeft minder duidelijke structuren en aanzienlijk langere 

staarten. Zeer waarschijnlijk is de InAs monolaag niet uniform over het interface 

oppervak verdeeld, maar bestaat hij uit eilanden. Hierdoor ontstaat een inhomogene 

spanningsdistributie aan de interfaces (loodrecht en parallel aan de groeirichting), met 

als gevolg een langere Urbach-staart en een verbreding van de excitonpieken. 

In figuur 1.16a is de hh1 ... e1 overgangsenergie van een 70 Á (inclusief interfaces) In GaAs 

put met InP barrières uitgezet als functie van de interface laagdikte InAs, met zijn 

afgeleide (figuur 1.16b ). 
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figuur 1.16a: hlzJ ... el energie van een 70 A put als functie van de intelface laagdikte. 
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figuur 1.16b: afgeleide van de lzlzJ ... el energie als functie van de intelface laagdikte. 

De verbreding bij 1 monolaag InAs is ongeveer 7.5 me V per monolaag InAs en wordt 
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snel groter bij toenemende InAs laagdikte. 

1. 7. substraat. 

In deze paragraafbespreken we fotostroommetingen [FUNG79] aan een semi-insulating, 

met ijzer (Fe) gedoteerd, substraat, waarvan een aantal aspecten in onze eigen metingen 

worden teruggevonden. 

IJzer gedraagt zich in InP als een diepe acceptor en kan als neutraal Fe3+, in de één

electron trap toestand Fe2+ en in de twee-electron trap toestand Fe+ voorkomen. De 

Fe2+ toestand is opgesplitst in een 5E grondtoestand en een 5T2 aangeslagen toestand 

gescheiden met 0.35 eV. Het energieniveau schema van ijzer is weergegeven in figuur 

1.17. 

\ 
\ 

6K 

figuur l.lZ· energieniveau schema van ijzer. 

\ 
\ 

\ 
\ 

300K 

In [FUNG79] zijn AC en DC fotostroomspectra opgenomen van drie samples bulk 

InP:Fe, met verschillende datering van ondiepe donoren (van lage naar hoge datering: 

#1, #2 en #3). De n-type datering dient om de Fe2+ en de Fe+ toestand in meer of 

mindere mate te bezetten en daardoor overgangen, waarbij deze niveaus betrokken zijn, 
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meer of minder te benadrukken. 

Figuur 1.18 is een afbeelding van het AC spectrum van sample #1 bij 300 K. 
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figuur 1.18: AC fotostroomspectrum van sample #1 bij 300 K 

Het spectrum heeft een aanzet bij 0.28, 0.66 en 1.08 eV. Deze worden toegeschreven aan 

overgangen van de Fe+ toestand naar de geleidingsband (0.28 e V), van de Fe2+ sE 

grondtoestand naar de geleidingsband (0.66 e V) en van een electron uit de valentieband 

(Fe2 +) naar de Fe+ toestand (1.08 eV), waardoor de geleiding toeneemt. Sample #2 

vertoont dezelfde aanzetten, waarbij de aanzet bij 0.28 e V in verhouding tot die bij 0.66 

eV een grotere bijdrage levert in de fotostroom, dan bij sample #1. Dit is consistent met 

het feit dat sample #2 een hogere datering heeft en dat dus de Fe+ toestand, in 

verhouding met sample # 1, meer bezet is. Sample #2 heeft twee minima in het spectrum 

bij 0.352 en 0.361 eV. De laagste wordt toegeschreven aan absorptie voor een overgang 

tussen de sE en sT2 Fe2+ toestanden. Het hoogste minimum is een fanon-replica van dit 

proces. Bij sample #1 zijn deze minima verbreed tot een dip tussen 0.37 en 0.44 eV. 

Vanwege de lage datering van sample #1 en #2, kunnen de Fe2+ en Fe+ toestanden 

alleen bezet zijn via thermische excitatie. Voor lage temperaturen (6 K) verdwijnt 

daarom de structuur beneden 0.6 eV. De aanzet bij 0.66 e V (300 K) is bij 6 K 

verschoven naar 0.64 eV. Sample #3 (hoge datering) heeft wel een aanzet bij 0.34 e V 

(6 K) als gevolg van een overgang tussen de Fe+ toestand en de geleidingsband. Boven 

0.78 eV volgt voor samples #1 en #2 een daling in de fotostroom als gevolg van 

selfquenching. Een electron wordt vanuit de valentieband door de sE Fe2+ toestand 

ingevangen, waardoor een vrij electron kan recombineren met het achtergebleven gat. 

Figuur 1.19 geeft het DC fotostroomspectrum van sample #1 bij 6 K weer. 
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figuur 1.19: DC fotostroomspectrum van sample #1 bij 6 K 

Het spectrum met een responsietijd van ± 1 s kent een aanzet bij 0.64 e V (Fe2+ 5E .... 

geleidingsband) en een minimum bij 0.78 eV (selfquenching: valentieband (Fe3+) .... Fe2+ 
5E). Het spectrum van sample #2 heeft een aanzet bij 0.64 eVen een maximum bij 0.78 

e V, waarboven het signaal snel ( ± 0.03 e V) zakt naar het donkerstroomniveau. De 

responsietijd van dit sample is veel groter ( ± 10 min), waardoor selfquenching effecten 

nadrukkelijker aanwezig zijn (levensduur electron groter en daardoor de kans op 

recombinatie groter). 

Omdat de door ons gemeten spectra in het infrarode gebied liggen (0.8-1.1 eV), moet 

bij de interpretatie van de fotostroom en fotoluminescentie excitatie metingen rekening 

gehouden worden met invloeden van het ijzer gedoteerde substraat. In het bijzonder 

moet worden gelet op selfquenching in de buurt van 0.8 eV. Ook invangst van electronen 

uit de put naar de diepe acceptoren in het substraat kan een rol spelen. 

1.8. Persistente fotogeleiding. 

In veel halfgeleidersystemen is bij lage temperaturen ( < 100 K) persistente fotogeleiding 

(Eng.: Persistent Photoconductivity, afgekort PPC) waargenomen. De geleiding neemt 

toe onder belichting en keert niet terug naar de oorspronkelijke waarde, nadat de 

belichting is gestopt. De kern van de verklaring is in alle gevallen dat een 

potentiaalbarrière verhindert dat een geëxciteerd electron "teruggevangen" kan worden 
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of kan recombineren. In AlGaAs wordt deze barrière gevormd door een diep centrum 

(DX centrum), waarvan een electron is geëxciteerd. Het PPC effect in GaAs/ AlGaAs 

heterostructuren werd aanvankelijk volledig toegeschreven aan DX centra. Later waren 

er aanwijzingen dat er een extra mechanisme in het spel was, dat te maken had met het 

invangen van gaten in het substraat [KANE86]. 

PPC in InGaAs/InP structuren moet in zijn totaliteit worden toegeschreven aan een 

mechanisme op macroscopische schaal, omdat bulk In GaAs en InP geen PPC vertonen. 

In nominaal ongedateerde InGaAs/InP quanturnputten is het PPC effect waargenomen 

door D.A. Anderson e.a. (100 A put met n = 2.5·1011 cm·2 (ANDE86]). In [KANE86] 

is een mechanisme voor PPC in InP /In GaAs n-gedoteerde heterojuncties voorgesteld. 

Hieruit kan het volgende schema worden afgeleid voor PPC in n-gedoteerde InGaAs/lnP 

quanturnputten (figuur 1.20). 

substraat 

+=donoren + + + + + + 

Fe2+ 

···························· ······································· ·························································· Fermi-niveau 

figuur 1.20: schema voor PPC in n-gedoteerde InGaAs/InP quantumputten. 

Het Fermi-niveau is aan het oppervlak en in het substraat in het midden van de bandgap 

"gepind". In de InP barrière ligt het Fermi-niveau op het donorniveau. De bandbuiging 

in het bulk InP heeft tot gevolg dat een geëxciteerd electron naar de put en het 

overgebleven gat naar het substraat getrokken wordt. Het electrisch veld, dat door de 

ladingsscheiding geïnduceerd wordt, maakt de banden vlakker waardoor het proces na 

enige tijd stopt. Ook excitatie van een diep centrum in het substraat kan de put vullen 

met vrije electronen. 

Op onze nominaal ongedateerde (achtergrond dotering: n-type, orde 1015 cm-3
) samples 
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is figuur 1.21 beter van toepassing. 

figuur 1.21: schema voor PPC in ongedateerde InGaAs/InP quantumputten. 

Het Fermi-niveau lig over het hele sample in het midden van de bandgap. Na excitatie 

boven de bandkant van InP zullen de gecreëerde electronen en gaten in de put vallen 

en recombineren. Dit proces zal de put dus niet vullen met vrije ladingsdragers. 

Geëxciteerde electronen uit de diepe centra in het substraat (zie paragraaf 1.7) kunnen 

wel een netto bijdrage leveren aan bandvulling. De ladingsverdeling buigt nu de banden 

(zie stippellijn), waardoor de geëxciteerde electronen na enige tijd de put niet meer 

kunnen bereiken. In paragraaf 3.3 wordt besproken hoe bandvulling in quanturnputten 

(voor een groot deel) vermeden kan worden. 

1.9. Stokes' shift. 

In het algemeen zal de aanzet van absorptie voor hogere energie optreden dan de 

fotoluminescentie-energie. Deze verschuiving wordt de Stokes' shift genoemd. 

In quanturnputten moet de verklaring vaak gezocht worden in de interfaces. In 

absorptiemetingen worden fotonen geabsorbeerd over de hele quanturnput (in laterale 

richting). De excitonen die hierbij onstaan diffunderen door thermische wisselwerking 

naar gebieden met de laagste opsluitenergie (grootste putbreedte ), waarna ze 
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recombineren onder uitzending van fotoluminescentie. Dit diffusieproces veroorzaakt de 

Stokes' shift. Ruwere interfaces zorgen voor een grotere Stokes' shift. 

In bulk materiaal wijst een Stokes' shift op bandvulling. We beschouwen het geval dat 

de geleidingsband gevuld is met vrije electronen tot een energie Er (Fermi-niveau). 

Absorptie kan nu pas optreden voor energieën groter dan ErEv (met ~ het 

valentiebandmaximum), terwijl de fotoluminescentie-energie gelijk blijft aan de 

bandafstand. Deze verschuiving ter grootte ErEc (met Ec het geleidingsbandminimum) 

in het absorptiespectrum wordt de Burnstein-Moss-shift genoemd. Dit effect kan ook 

(mede) het gevolg zijn van valentiebandvulling, alhoewel meer vrije gaten nodig zijn voor 

eenzelfde shift (m\>m\ = Dh(E)>De(E)). Natuurlijk kan ook in quanturnputten 

bandvulling plaatsvinden (zie paragraaf 1.8). 

Opgemerkt dient te worden dat bandvulling de bandgap en dus de fotoluminescentie

energie iets kan verlagen (bandgaprenormalisatie ). Het fotoluminescentiespectrum 

vertoont bovendien bij een energie gelijk aan ErEv een zwak maximum, welke de 

"Fermi-edge-singularity" genoemd wordt [KIM93]. Wisselwerking tussen vrije 

ladingsdragers (many body effects) is hier de oorzaak van. Voor een uitgebreide 

theoretische behandeling van deze effecten verwijzen we naar [SCHM86]. 
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2. EXPERIMENTELE OPZET. 

In dit hoofdstuk wordt allereerst het lasersysteem besproken, dat we gebruiken om een 

verstembare infrarode excitatiebundel te maken. Vervolgens bekijken we de cryostaat 

nader, waarmee de samples afgekoeld kunnen worden tot 4.2 Kelvin. Tenslotte volgt de 

beschrijving van respectievelijk de fotostroom opstelling en de fotoluminescentie excitatie 

opstelling. 

2.1. Het lasersysteem. 

Verstembaar infrarood licht kan op verschillende manieren gerealiseerd worden. De 

meest voor de hand liggende is een lamp met een monochromator. Het licht uit dit 

systeem is echter niet focusseerbaar in golfgeleiders, hetgeen van belang is bij de 

voortzetting van dit onderzoek. Een tweede mogelijkheid vormen halfgeleiderlasers. 

Halfgeleiderlasers met een externe cavity kunnen in het algemeen continu worden 

verstemd. Een nadeel van deze halfgeleiderlasers is, dat ze een beperkt verstembereik 

hebben ( .1}.. < 80 nm). Een derde mogelijkheid is het gebruik van een Optical Parametrie 

Oscillator (OPO). In een OPO wordt een puls met een hoge piekintensiteit op een niet

lineair kristal gefocuseerd, waarbij de energie van het pompfoton wP wordt gesplitst in 

twee fotonen ws en wi met wP = W 5 + wi. Het signaallicht W 5 wordt vervolgens versterkt in 

een lasercavity. Hiermee kan verstembaar infrarood licht worden gemaakt. Een nadeel 

is echter dat pomppulsen nodig zijn met een hoge piekintensiteit, bijvoorbeeld 

femtoseconde pulsen. OPO's die worden gepompt met een femtoseconde systeem hebben 

op hun beurt een grote bandbreedte. In dit afstudeerwerk is gekozen voor 

verschilfrequentie generatie, met als voordeel een groot verstembereik, een smalle 

bandbreedte en een uitlijning die collineair is met een zichtbare bundel. 

Het lasersysteem bestaat uit een Nd:YAG laser, welke een niet-verstembare infrarode 

bundel geeft en een dye laser, welke verstembaar zichtbaar licht levert. Deze twee 

bundels worden in een niet-lineair kristal gemixt, waarbij verstembaar infrarood laserlicht 

wordt opgewekt via verschilfrequentie generatie. 

33 



2.1.1. De Nd:YAG laser. 

Laserwerking is gebaseerd op het principe van gestimuleerde emissie. We beschouwen 

twee niveaus i en f van een atoom (het laserend medium) met energieën Ei en Er 

(Ei> Er). Het atoom in toestand i kan op twee manieren vervallen naar toestand f: via 

spontane emissie of gestimuleerde emissie. In het laatste geval wordt het verval 

gestimuleerd door een foton met energie Ei-Er. Het foton dat hierbij uitgezonden wordt 

heeft dezelfde energie, fase, polarisatie en richting als het stimulerende foton. 

Voorwaarde voor laserwerking is dat niveau i bezet is en f leeg is. Dit noemen we 

populatie inversie. 

In een Nd:YAG laser is het laserend medium een Y2A150 12 (YAG) kristal waarin enkele 

Y3+ ionen vervangen zijn door Nd3
+ ionen. In figuur 2.1 is het energieniveau schema van 

een Nd3 + ion afgebeeld. 

pompniveau 

~ , bovenste laserniveau 

hv 

~erste laserniveau 

~ 
grondtoestand 

figuur 2.1: energieniveau schema van een Nd3+ ion. 

De populatie inversie wordt in stand gehouden met een hoge druk krypton lamp. De 

lamp pompt de Nd3 + ionen in het kristal uit de grondtoestand naar de pompbanden, 

waar vandaan ze vervallen naar het bovenste laserniveau. Onder uitzending van een 

foton met een golflengte van 1064 nm (infrarood) door gestimuleerde emissie bereiken 

ze het laagste laserniveau waarna ze weer vervallen naar de grondtoestand. 

De fotonen uit het kristal lopen rond in een cavity begrensd door twee spiegels. Eén 

spiegel heeft een kleine transmissie waardoor een deel van het licht wordt uitgekoppeld. 

In de cavity kunnen alleen modes bestaan met frequenties nc/2L waarin n E N, L de 

lengte van de cavity en c de lichtsnelheid is. Het spectrum van het uitgezonden licht 

wordt dus bepaald door het spectrum van het laserend medium en de lengte L van de 
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cavity (zie figuur 2.2). 
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figuur 2.2: het spectrum van een laser. 
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Hierbij dient opgemerkt te worden dat de afstand tussen twee opeenvolgende modes veel 

kleiner is dan de bandbreedte van het medium. 

In de cavity is een modelocker geplaatst. De modelocker moduleert de intensiteit van 

het laserlicht met de frequentie behorend bij de tijd van één rondgang in de cavity. 

Hierdoor worden zijbanden aangeslagen die precies een geheel aantal malen c/2L verder 

liggen in het frequentiedomein. Dit heeft tot gevolg dat alle cavitymodes in fase 

oscilleren: 

N-1 

E=EoL cos[(w0+nLlw)t] (2.1) 
n:O 

waarin E het electrisch veld, E0 een constante vector, Ll w = rtc/L en w0 de laagste mode 

is. 

In het tijdsdomein ontstaat op deze manier een trein van korte pulsen met onderlinge 

afstand 2L/ c 

l=l r sin(NLlwtf2r 
~ sin(Ll wt/2) 

waarin I de intensiteit is en I0 een evenredigheidsconstante. 

(2.2) 

De tijd van één rondgang in verhouding tot de pulsduur is bij benadering gelijk aan het 

aantal aangeslagen modes N. 

De Nd:YAG laser levert een 1064 nm bundel op met een gemiddeld vermogen van 10 

W. De pulsrepetitie frequentie bedraagt 76 MHz met een pulsbreedte van 100 ps. De 
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bandbreedte .d v is ± 10 GHz (Heisenberg: .d v .d t •1 ). 

In een KTP kristal wordt van het infrarode licht de tweede harmonische opgewekt, 

zichtbaar als een groene bundel (532 nm). Met behulp van een beamsplitter worden de 

infrarode en groene bundel gescheiden. De 532 nm bundel van 1 W pompt de dye laser. 

De 1064 nm bundel van 6 W wordt gebruikt voor verschilfrequentie generatie. Met een 

J../4-plaatje wordt het elliptisch gepolariseerd licht lineair gemaakt en een J../2-plaatje 

draait de polarisatie in de gewenste richting ten behoeve van de verschilfrequentie 

generatie. 

2.1.2. De dye laser. 

Het actieve medium in een dye laser is een in een vloeistof opgeloste fluoriserende 

organische stof (de dye ). Dy es zijn grote moleculen met een breed spectrum, waardoor 

een breed verstembereik ontstaat. Een typisch energiespectrum is afgebeeld in figuur 2.3. 

singlet 

~ triplet 

hv j 
\ !I " v 

grondtoestand 

figuur 2.3: het energiespectrum van een dye. 

De dye laser wordt gepompt door de groene 532 nm bundel uit de Nd:YAG laser. 

Synchroon pompen eist dat de lengte van de dye cavity precies gelijk is aan die van de 

pomplaser cavity. Laserwerking wordt nu veroorzaakt door een overgang tussen de twee 

singlet toestanden. De dye kan ook naar een langlevende triplet toestand vervallen. Om 

dit te voorkomen wordt de dye rondgepompt 

Omdat de singlet toestanden zeer breed zijn kan de dye laser over een groot 

golflengtegebied ( ordegrootte 50 nm) zichtbaar licht uitzenden. Met de dye rhodamine 

60 kan een bundel verkregen worden met een golflengte tussen de 570 en 620 nm. 

In de dye cavity is een dubbelbrekend filter geplaatst. Dit filter draait de polarisatie van 
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het licht afhankelijk van de golflengte. Als nu de cavity alleen lineair gepolariseerd licht 

toestaat zallaserwerking slechts optreden voor die golflengte waarvoor het filter lineair 

gepolariseerd licht produceert. Door de optische as van het dubbelbrekend filter te 

draaien kan de gewenste golflengte (binnen het spectrum van de gebruikte dye) worden 

gekozen. Dit wordt gedaan met behulp van een stappenmotor die door een computer 

gestuurd wordt. 

De dye laser geeft een bundel korte pulsen, geschat op 10 ps (niet gemeten), met een 

gemiddeld vermogen van 0.1 W en een pulsrepetitie frequentie van 76 MHz. De 

specificaties van het dubbelbrekend filter voor een CW ( continuous wave) laser geven 

een bandbreedte à v op van 500, 60-100 en 20-40 GHzvoor een filter met respectievelijk 

1, 2 en 3 plaatjes. Bij al onze metingen is een dubbelbrekend filter met drie plaatjes 

gebruikt. Omdat onze dye laser synchroon gepompt wordt, wordt à v niet alleen bepaald 

door het dubbelbrekend filter, maar ook door de duur van één puls (Heisenberg: 

à v àt•1 -à v -100 GHzvoor 10 ps pulsen). De pulsduur van onze dye laser kan echter 

worden verhoogd door de cavitylengte iets te verdraaien. Door deze procedure zal de 

bandbreedte afnemen tot in de buurt van de bandbreedte van een CW dye laser met 

hetzelfde dubbelbrekend filter. 

CD -(/) 
c: 
CD -c: 

587.5 588.0 

resolutie monochromator: 0.44 nm 

588.5 589.0 

golflengte (nm) 

figuur 2.4: spectrum van de 588 nm dye-lijn. 
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Een meting van het spectrum van de 588 nm dye-lijn (zie figuur 2.4) geeft een à v van 

210 GHz. Als gevolg van de beperkte spectrale resolutie van de gebruikte 

monochromator kan deze waarde te hoog zijn (zie paragraaf 2.1.3). 

2.1.3. Verschilfrequentie generatie. 

Om de samples met verstembaar infrarood licht te kunnen exciteren maken we gebruik 

van verschilfrequentie generatie tussen de Nd:YAG laser en de dye laser. 

Figuur 2.5 geeft een schema van de opstelling daartoe. 

Nd:YAG laser 

532 

dye laser 

autrotracker II 
servo driver 

autotracker II 

compensator KTP kristal 

• = verticaal gepolariseerd 

t = horizontaal gepolariseerd 

À./4-plaatje 

1064-% ~ 
beamsplitter 

/.../2-p1aatje 

spiegel 

dye • 

t 
• 

figuur 2.5: opstelling voor verschilfrequentie generatie. 

( ) 

1064 t 
dye • 

delaylijn 

dye- 1064 t 

naar autotracker II 

naarsample 

Optimaal mixen van de twee bundels in het KTP kristal treedt op wanneer ze in ruimte 

en tijd overlappen en hun polarisaties loodrecht op elkaar staan. Het .i../2-plaatje zorgt 

ervoor dat aan de laatste eis voldaan wordt. De verstelbare delaylijn is zodanig geplaatst 

dat de twee pulstreinen elkaar in tijd volledig overlappen na samenkomst bij de 

beamsplitter. De spiegel en de beamsplitter zijn instelbaar zodat de twee bundels in 

ruimte maximaal over elkaar heen kunnen vallen. 

In het KTP kristal in de autotracker II wordt som- en verschilfrequentie opgewekt. De 
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hoek tussen het kristal en de bundel moet zeer precies worden ingesteld. Wanneer de 

golflengte van het dye licht verandert moet deze hoek worden bijgesteld om het 

mixproces optimaal te houden. Dit wordt gedaan door de autotracker 11 servo driver die 

de hoek van het kristal en de compensator met de bundel, met behulp van een 

stappenmotor, bijregelt (zie figuur 2.6). 

lens 2 3 

spot I spot 2 spot 3 

PDI 

PD2 

kristal 

figuur 2. 6: het servo mechanisme. 

Wanneer het kristal met inkomende straal 1 de optimale hoek heeft zal de bundel met 

de verschilfrequentie bij de balanssensoren PD1 en PD2 het profiel hebben van spot 1 

(zo ook voor inkomende straal 3 en spot 3). Het bundelvermogen is dan ongelijk 

verdeeld over de twee sensoren. Het verschil in signaal tussen PD1 en PD2 is een maat 

voor de afwijking van de juiste hoek. Dit verschil is gelijk aan nul wanneer de hoek 

optimaal is met inkomende straal 2 en daarmee de bundel het profiel heeft van spot 2. 

De compensator zorgt ervoor dat de uitlijning van de bundel na het kristal niet verandert 

als functie van de golflengte van de dye laser. In essentie is met het hierboven 

beschreven mechanisme een continu verstembare infrarood laser gerealiseerd. 

Het vermogen van de IR bundel P1R is bij maximale overlap (ervan uitgaand dat de 

Y AG en dye bundel beide de TEM00 mode bezitten met een Gaussisch 

intensiteitsprofiel) en optimale hoek gelijk aan [WEEG88] 

(2.3) 

waarin P1R, YAG, dye het vermogen van de IR/YAG/dye bundel, n1R, YAG, dye de 

brekingsindex van het IR/YAG/dye licht, v1R, k1R de frequentie, het golfgetal van de IR 

bundel en L de lengte van het kristal is. 
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De parameter deer is gedefiniëerd door 

(2.4) 

waarin EIR, YAG, dye de electrische veldsterkte van het IR/YAG/dye licht is. 

De reductiefactor hred (O~hreél) is onder andere een functie van de longitudinale 

afmeting van het focus (de confocale lengte) en de lengte van het kristal L. 

Na de autotracker II lopen er vier bundels met frequenties vYAG' vdye' vdye + vYAG en vdye

vYAG' waarvan we de laatste gebruiken als verstembare infrarood bron. De laatste stap 

is het uitfilteren van de drie ongewenste bundels. Dit wordt gerealiseerd in de IR 

separator, die bestaat uit een filter met een diëlectrische coating om de hoog vermogen 

YAG bundel en de dye bundel uit te koppelen en twee silicium platen met een cut-off 

golflengte van 1.153 ~m onder Brewster hoek geplaatst om het restant van de YAG en 

de dye bundel er volledig uit te filteren. 

De bundel na de IR separator is continu verstembaar van 1.2 tot 1.5 ~m (met rhodamine 

6G als dye, zie figuur 2.7) en heeft een gemiddeld vermogen van 1.5 mW. 

3 

-.. 
8 
::t .._, 
~ ...... 

2 (!) 

bh 
t:: 
C1) 

t;:i 
ö eo 
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0.5 0.6 0.7 0.8 

golflengte dye (~m) 

figuur 2. 7: IR golflengte als functie van de dye golflengte. 

De bandbreedte ll. v1R is gelijk aan 
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(2.5) 

Het spectrum van de 1316 nm IR-lijn afkomstig van de 588 nm dye-lijn (figuur 2.4) is 

afgebeeld in figuur 2.8. 

Q) 

-~ 
1/J 
c: 
Q) -c: 

1315.5 1316.0 

resolutie monochromator: 0.50 nm 

1316.5 1317.0 1317.5 

golflengte (nm) 

figuur 2.8: spectrnm van de 1316 nm IR-lijn. 

Uit deze meting volgt een bandbreedte van 90 GHz. Het verschil met il. v dye is 

waarschijnlijk te wijten aan verbreding van het spectrum van de dye-lijn als gevolg van 

de beperkte spectrale resolutie van de gebruikte monochromator. 

2.1.4. Absorptie in lucht. 

Een deel van de excitatiebundel wordt via een beamsplitter gedetecteerd om de 

fotostroom en fotoluminescentie signalen te normaliseren. De afstand van de laserbron 

tot het sample is ongeveer drie meter. Als gevolg van absorptie door waterdamp in de 

lucht zal het vermogen van de bundel afnemen. Figuur 2.9 geeft een transmissiespectrum 

van de atmosfeer in het infrarode gebied. 
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figuur 2. 9: transmissiespectrum van de atmosfeer met een relatieve luchtvochtigheid van 47 

%, gemeten over 5.5 km (uit [KRUS62]). 

In het golflengtegebied van 1.2 tot 1.5 1..1.m zit bij 1.38 1..1.m een sterke absorptielijn. Het 

is daarom belangrijk dat de weglengte van bron naar normalisatiedetector gelijk is aan 

die van bron naar sample. 

2.2. De cryostaat. 

In een cryostaat (zie figuur 2.10) kan het sample afgekoeld worden tot 4.2 K. 
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figuur 2.10: de cryostaat. 

De cryostaat bestaat uit een hoofdbad, dat gevuld kan worden met vloeibaar helium en 

via een capilair verbonden is met een insert. Een bad gevuld met vloeibaar stikstof en 

een vacuümruimte met daarin een koperen stralingsscherm beperken de instraling van 

warmte van buiten. Met een heliumpomp kan aan de insert gepompt worden, waardoor 

een drukverschil tussen het hoofdbad en de insert wordt opgebouwd. Wanneer het 

hoofdbad gevuld is met vloeibaar helium kan de insert met behulp van dit drukverschil 

worden gevuld. Het sample, gemonteerd op een stok, is dan in direct kontact met het 

helium in de insert. Het heliumniveau in het hoofdbad kan worden afgelezen op een 

heliumniveaumeter. De temperatuur in de insert wordt bepaald met een 

temperatuurgevoelige weerstand. Via vensters is het sample optisch bereikbaar. 

Met deze opstelling is het mogelijk het sample één dag op 4.2 K te houden. 
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2.3. Fotostroom metingen. 

Figuur 2.11 toont een schematische weergave van de fotostroom opstelling. 

-------------------···· licht chopper-!-

l --- electrisch signaal 
beamsplitter ~ ....................... , 

grijsfilter-}--
1 

\j/ 

shuntweerstand 

spanningsbron 

figuur 2.11: de fotostroom opstelling. 

normalisatie
detector 

lock-in 1 

lock-in 2 

De infrarode bundel valt na modulatie door een chopper (frequentie: 100-1000 Hz) op 

het sample. De intensiteit van de excitatiebundel kan eventueel worden verzwakt met 

een grijsfilter. Om electrische metingen te kunnen doen zijn op het sample twee 

AuGe/Ni contacten ingediffundeerd. We veronderstellen dat deze contacten Ohms zijn. 

Laat Rd de weerstand van het sample zijn zonder belichting. De spanning Vd over de 

shuntweerstand Rs is dan 

(2.6) 

waarin V de aangelegde spanning is. 

Bij excitatie neemt de weerstand van het preparaat in het algemeen af (zie paragraaf 

1.4). Deze afname van de preparaatweerstand zal een hogere stroom en dus een hogere 

spanning Vm over de shuntweerstand tot gevolg hebben. 
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waarin Rm de sampleweerstand is onder belichting. 

De responsie S is gelijk aan 

met ..1R=Rd-Rm. 

(2.7) 

(2.8) 

Het verschil in geleiding (reciproke van de weerstand) .dG veroorzaakt door belichting 

IS 

Dit geeft voor de responsie 

s 

We beschouwen twee limietgevallen: 

1) ..1R<Rd: 

VR~aRm.d G 

(Rs +RiU)(Rs +Rd) 

Maximale responsie treedt op wanneer R5 = Rd. 

(2.9) 

(2.10) 

(2.11) 

2) Rd-+oo: De responsie is gemakkelijk te detecteren zonder de shuntweerstand te 

optimaliseren. 

Over de weerstand is een condensator geplaatst om hoogfrequente ruis te onderdrukken. 

De intensiteit van de bundel wordt via een beamsplitter met een germaniumdetector 

gemeten en dient ter normalisatie. De spanning over de shuntweerstand en het 

detectorsignaal worden met conventionele lock-in technieken bewerkt en als functie van 

de excitatiegolflengte opgeslagen door een computer. 

Er zijn ook metingen gedaan aan een sample met p-type (Zn/Sn) en n-type (Sn) 

contacten. Omdat het sample met contacten nu een p-i-n-junctie vormt kan bij excitatie 

45 



een spanning over de shuntweerstand gemeten worden zonder externe spanningsbron (zie 

paragraaf 1.4). 

2.4. Fotoluminescentie excitatie metingen. 

De fotoluminescentie excitatie metingen zijn gedaan met de opstelling zoals afgebeeld 

in figuur 2.12. 

----------------- licht 
chopper '\/ 

--- electrisch signaal 

monochromator : norrnalisati lock-in I 
beamsplitter ~-----~~~~-C.1?_r .... _ 

grijsfilter ~ 

~-~:~~~;~ '-T"'----------':::::::r_: __ ::::_:::::_:_: __ ::::~::;:_;:::·:::·_-:--:~:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-_---_-_-:-_-__ t::>O sample 

lens 2 spiegeltje lens I 

figuur 2.12: de fotoluminescentie excitatie opstelling. 

Excitatie van het sample en normalisatie verloopt op nagenoeg dezelfde wijze als 

beschreven in paragraaf 2.3. De excitatiebundel valt via een klein spiegeltje op het 

preparaat. De in het sample geëxciteerde electron-gat paren recombineren onder 

uitzending van fotoluminescentie. Het fotoluminescentiesignaal wordt via twee lenzen op 

een enkele monochromator afgebeeld, die is ingesteld op de fotoluminescentiegolflengte. 

Met drie spiegels kan de fotoluminescentiebundel, met behulp van de reflectie van de 

excitatiebundel, uitgelijnd worden. Na de monochromator valt de bundel op een 

stikstofgekoelde germaniumdetector. De twee detectorsignalen worden weer met 

conventionele lock-in technieken bewerkt en als functie van de excitatiegolflengte 

opgeslagen door de computer. 

Omdat het fotoluminescentiesignaal grofweg een factor duizend kleiner is dan de 

reflectie, is de enkele monochromator niet afdoende om strooilicht te onderdrukken. Er 

zijn verschillende manieren om dit probleem op te lossen. Allereerst kan in de 
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fotoluminescentiebundel een infraroodpolarisator geplaatst worden, teneinde de 

gepolariseerde excitatiebundel uit het ongepolariseerd fotoluminescentiesignaal te 

filteren. De spiegels, de optische vensters en mogelijk het vloeibaar helium draaien 

echter de polarisatie van de gereflecteerde excitatiebundel als functie van de 

excitatiegolflengte, waardoor een strooilichtreductie met polarisatoren niet werkt. Een 

betere oplossing is een scheve uitlijning van de excitatiebundeL Doordat de bundel nu 

niet loodrecht op het sample valt, wordt de reflectiespot naast de monochromatorspleet 

geprojecteerd. Een nadeel van deze methode is, dat de fotoluminescentiebundel 

moeilijker uit te lijnen is. De meest efficiënte manier is het gebruik van een dubbele 

monochromator. Tijdens dit onderzoek was echter geen dubbele monochromator 

beschikbaar, zodat gekozen moest worden voor de tweede oplossing. 
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3. RESULTATEN. 

In paragraaf 3.1 wordt het negatieve fotogeleidingseffect besproken. De fotostroom en 

fotoluminescentie excitatie spectra worden behandeld in achtereenvolgens paragraaf 3.1 

en 3.2. De theoretisch voorspelde overgangsenergieën zijn berekend met het 

computerprogramma van A. van der Stadt (paragraaf 1.3.1). 

3.1. Negatieve fotogeleiding. 

De eerste fotostroom metingen zijn verricht aan preparaat C109. Dit sample bestaat uit 

een 0.4 ~m bufferlaag InP, gevolgd door 10 quanturnputten In GaAs van 25 Á met 50 Á 

InP barrières en een caplaag InP van 500 Á (figuur 3.1). Op de vier hoekpunten zijn tin 

contacten ingelegeerd. 

sooA[ ,L..--~-~ cap -------rt:::1 
~ ~ 

soA 
25Á 

......... ············--···-~·-·························· 

l ... -········ 

.. · .. · 

0.4 J.lffi InP buffer 

substraat 

figuur 3.1: sample C109. 

De fotoluminescentie van dit sample heeft zijn maximum bij 0.987 e V ( 4.2 K) en heeft 

een halfwaardebreedte van 14 me V (figuur 3.2). Uit röntgendiffractie metingen volgt dat 
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de put bestaat uit 1.8 monolagen InAs (5.5 Á) en 5.7 monolagen InGaAs (17 Á). Met 

deze waardes vinden we een theoretische hhl-el overgang bij 0.998 eV. 

:= 
CD -(/) 

c: 
CD -c: 

0.950 0.975 1.000 

energie (eV) 

figuur 3.2: fotoluminescentie spectrum van sample C109. 

1.025 

De weerstand bij 4.2 Kin het absolute donker is groter dan 20 MQ. Wanneer strooilicht, 

afkomstig van de kamerver lichting, het sample kan bereiken daalt de weerstand in ± 30 

s naar 20 kQ en blijft deze waarde behouden, ook wanneer het sample weer afgedekt 

wordt. We hebben dus te maken met persistente fotogeleiding (paragraaf 1.8). 

Onder belichting boven de bandkant van de InGaAs quanturnput neemt de weerstand, 

in tegenstelling tot de verwachting, toe. Dit verschijnsel wordt negatieve fotogeleiding 

(Eng.: negative photoconduction, afgekort NPC) genoemd. Het mechanisme dat hieraan 

ten grondslag kan liggen is selfquenching. Een electron dat uit de valentieband 

geëxciteerd wordt bereikt de geleidingsband niet maar wordt ingevangen door een diepe 

acceptor in het substraat (zie paragraaf 1.7). Een electron in de geleidingsband 

recombineert met het overgebleven gat met als gevolg een afname van de geleiding. 

Negatieve fotogeleiding is in andere samples niet waargenomen. 
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3.2. Fotostroom spectra. 

In deze paragraaf worden de fotostroom metingen besproken van twee samples van 

wafer C094, bestaande uit een 0.4 !J.ID bufferlaag InP met daarboven 8 InGaAs 

quanturnputten van 50 Á met 100 Á InP barrières en een 500 Á InP caplaag. Het 

fotoluminescentie spectrum bij 4.2 K heeft zijn maximum bij 0.921 eV (theoretische 

ligging hh1 .... e1 overgang: 0.926 eV) met een halfwaardebreedte van 11 me V (figuur 3.3). 

-~ 
Cll 
-~ 
VI 
c: 
Cll -c: 

0.870 0.890 0.910 0.930 

energie (eV) 

figuur 3.3: fotoluminescentie spectrnm van sample C094. 

0.950 

Eén sample (C094a) heeft op de hoekpunten twee tin contacten (n-type) en twee 

zink/tin contacten (p-type) en vormt daarmee een p-i-n-junctie (zie paragraaf 1.4). 

Fotostroom metingen hieraan zijn zonder externe spanningsbron gedaan. Het andere 

sample (C094b) heeft twee goud/germanium/nikkel contacten in de vorm van twee 

banden. Beide samples vertonen het PPC effect. Alle hieronder vermelde metingen 

(behoudens figuur 3.5 en 3.8) zijn gedaan bij 4.2 K. Figuur 3.4 laat een typisch 

fotostroom spectrum zien van sample C094a. Het spectrum van C094b, gemeten met een 

shuntweerstand van 12 kQ, was nagenoeg identiek aan dat van C094a en onafhankelijk 

van de aangelegde spanning (0-5 V). 
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figuur 3. 4: typisch fotostroom spectrum van sample C094a. 

1360 

Het spectrum vertoont geen excitonpieken en heeft een Stokes' shift van ± 15 me V. Deze 

shift is te groot om in zijn geheel toe te schrijven aan ruwe interfaces. Waarschijnlijk zijn 

de quanturnputten als gevolg van het PPC effect gevuld met vrije electronen (n .. 2.8·1011 

cm-2
). Daardoor kan er geen exciton ontstaan en zien we een Burnstein-Moss-shift 

(paragraaf 1.9). 

Omdat het meetprogramma de fotostroom normeert met de excitatie-intensiteit is de 

evenredigheid tussen deze twee grootheden bij sample C094a gecontroleerd (figuur 3.5). 
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• =DO b. =Dl o =D2 + =D3 

figuur 3.5: fotostroom als functie van de excitatie-intensiteit. 

Figuur 3.5 laat zien dat zonder grijsfilter (DO) en met een 10 (Dl) keer verzwakker de 

fotostroom boven een bepaalde intensiteit verzadigt. Met een 100 (D2) of 1000 (D3) 

keer verzwakker gaat het lineaire verband goed op. 

Het spectrum van C094a is bekeken als functie van de excitatie-intensiteit. De drie 

krommes in figuur 3.6 zijn gemeten met eenzelfde intensiteit, die achtereenvolgens 1 

(DO), 10 (Dl) en 100 (D2) keer is verzwakt. 

52 



Cl 
c: 
c: 
c: 
111 
a. 
(/) 

0 -0 -

1300 

--DO 

. ~ ... ' ... , 
••• J 

· ..... ~ .. ~"".\ 
·.: ~". 
. ·.:".\ 

·-~-" 
\ .,_ 

... 

1320 

' ·y_ 
\'., 
~,._ , .. 

excitatie golflengte (nm) 

----- D1 

····· 

1340 1360 

D2 

figuur 3.6: fotostroom spectrum bij verschillende excitatie-intensiteiten (300 K). 

De Urbach-staart wordt langer naarmate de intensiteit afneemt (tabel 3.1). 

I E0 (me V) 

tabel 3.1: lengte Urbach-staart als functie van de excitatie-intensiteit. 

Een afdoende verklaring hiervoor is nog niet gevonden. 

De chopperfrequentie-afhankelijkheid van de spectra is afgebeeld in figuur 3.7. 
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figuur 3. 7: choppelfrequentie-afhankelijkheid van het fotostroom spectrum. 

Voor lage chopperfrequenties ( < ± 100 Hz) krijgt het spectrum een roodverschuiving. 

Waarschijnlijk is er een karakteristieke tijd tk in het spel waarmee de electrenen in de 

put ingevangen worden door een diepe acceptor in het substraat. Bij hoge 

chopperfrequenties (fchopper> 1/tk) wordt deze tijd geëlimineerd. Voor lagere frequenties 

hebben de electrenen de kans om uit de put te ontsnappen, waardoor de Burnstein

Moss-shift kleiner wordt. 
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figuur 3.8: fotostroomspectrum van C094a bij 300 K 

1460 

Figuur 3.8 toont het fotostroomspectrum van C094a bij 300 K. Bij deze temperatuur 

heeft de Urbach-staart een E 0 van 17 me V. 

Naast C094 zijn ook fotostroom metingen gedaan aan andere samples, met dezelfde 

structuur met uitzondering van de put- en barrièrebreedte. Deze gaven kwalitatief 

dezelfde resultaten. 

3.3. Fotoluminescentie excitatie spectra. 

De fotoluminescentie excitatie (PLE) metingen, die hieronder besproken worden, zijn 

gedaan aan samples C094 en C137. Sample C137 heeft een 2000 Á referentielaag 

In GaAs, die gegroeid is om te controleren of het InGaAs werkelijk roosteraangepast is, 

met daarboven vier quanturnputten met een breedte van achtereenvolgens 100, 70, 50 

en 25 Á. Het 4.2 K fotoluminescentie spectrum van dit sample is afgebeeld in figuur 3.9. 
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figuur 3.9: fotoluminescentie spectrum van C137. 
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Tabel 3.2 geeft de plaats van de pieken met hun halfwaardebreedtes (FWHM) en de 

theoretisch voorspelde hhl-el overgangen. 

PL-energie ( e V) FWHM (meV) hh1-e1 (eV) 

25 Á 1.0433 7.6 1.0415 

50Á 0.9252 6.0 0.9264 

70Á 0.8917 4.5 0.8856 

100 Á 0.8622 6.0 0.8581 

2000 Á 0.8080 6.3 0.8111 

tabel 3.2: fotoluminescentie maxima van C13Z 

Door het detectiesysteem in te stellen op een bepaald maximum in het fotoluminescentie 
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spectrum, kan PLE gedaan worden aan de gekozen quanturnput (of referentielaag). 

Figuur 3.10 geeft het PLE spectrum van de 2000 Á bulk laag. 
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figuur 3.10: PLE spectrum van een 2000 A referentielaag. 

1550 

Omdat de invloed van de interfaces nu te verwaarlozen is, duidt de Stokes' shift van ± 44 

me V wederom op bandvulling. Uit deze shift volgt een driedimensionale 

electronendichtheid (we gaan er vanuit dat de geleidingsband gevuld is) van ±3.9·1017 

cm-3• 

Figuur 3.11 toont het spectrum van de 70 Á put. 
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figuur 3.11: PLE spectrum van een 70 A put boven een bulk laag InGaAs. 

De piek bij 1367 run schrijven we toe aan de hh1 .... e1 exciton overgang. De bulk lnGaAs 

laag vangt het grootste deel van de, in het substraat geëxciteerde, electronen in, 

waardoor de quanturnputten daarboven minder gevuld zijn met vrije ladingen en een 

exciton gevormd kan worden. Waarschijnlijk is de Stokes' shift van 15 me V een gevolg 

van een combinatie van bandvulling, putbreedte variaties en interface lagen. Zonder 

bandvulling is een putbreedte variatie van minimaal 10 Á nodig om deze grote shift te 

verklaren. Het zwak maximum rond 1325 run duidt op een lh1 .... e1 overgang (theoretisch 

1327 nm). 

Het spectrum van de 50 Á put heeft twee maxima bij 1304 en 1324 run (figuur 3.12). 
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figuur 3.12: PLE spectrum van een 50 A put boven een bulk laag InGaAs. 

In figuur 1.7 corresponderen deze waardes met een putbreedte van 43 en 47 Á. InGaAs 

heeft een roosterconstante van 2.93 Á ( = één monolaag). Wanneer we beide pieken 

toeschrijven aan de hh1-e1 overgang kan een putbreedte variatie van één monolaag 

(met eilanden groter dan ± 350 Á) de opsplitsing in twee maxima verklaren (paragraaf 

1.6.3). De Stokes' shift van 11 me V kan (zonder bandvulling) toegeschreven worden aan 

een putbreedte variatie van enkele monolagen. Het zwak maximum rond 1280 nm kan 

de lh1-e1 overgang zijn. De theoretische ligging van deze overgang ligt echter op 1251 

nm. 

De lengte van de Urbach-staart in figuur 3.11 en 3.12 is moeilijk te bepalen, omdat de 

spectra rond de fotoluminescentie-energie verstoord worden door de reflectie van de 

excitatiebundeL 

De 100 en 25 Á putten zijn niet doorgemeten, omdat de exciton pieken buiten het 

verstembereik liggen van de excitatiebundeL 

Het PLE spectrum van C094 komt overeen met de fotostroom metingen (figuur 3.13). 
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figuur 3.13: PLE spectrum van C094. 
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Voor chopperfrequenties van 130 tot 530 Hz verandert het spectrum niet. 

PLE metingen aan andere samples zonderInGaAs bufferlaag gaven kwalitatief dezelfde 

resultaten. 
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4. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN. 

Uit dit onderzoek is gebleken dat het mogelijk is met behulp van verschilfrequentie 

generatie een continu verstembare infrarode laserbundel te genereren met een kleine 

bandbreedte (90 GHz) en een groot verstembereik (0.3 J.l.ffi met één dye). De maximale 

intensiteit van ±2 mW kan nog verhoogd worden (tot ±5 mW) door een betere 

uitlijning, waarbij in het bijzonder aandacht geschonken moet worden aan de focussering 

van de YAG en dye bundels op het niet-lineaire kristal. 

Wanneer na het substraat en een eventuele InP bufferlaag geen bulk InGaAs laag is 

gegroeid, worden de quanturnputten als gevolg van het PPC effect gevuld met vrije 

ladingsdragers. Het aantalladingsdragers kan worden geschat met behulp van de Stokes' 

shift in het fotostroom of fotoluminescentie excitatie spectrum. Eventueel kan dit in de 

toekomst worden gecontroleerd met Hall en Shubnikov-de Haas metingen. Voor device 

toepassingen is het noodzakelijk een dikke In GaAs laag te groeien om bandvulling tegen 

te gaan. Fotostroom metingen kunnen hieraan dan niet gedaan worden in verband met 

de hoge geleiding van de, met vrije ladingen gevulde, InGaAs laag. Door het 

detectiesysteem op het juiste fotoluminescentie maximum in te stellen, kan via PLE 

metingen wel informatie verkregen worden over onder andere de kwaliteit van de 

quanturnput interfaces. 

De lengte van de, ~oor devices belangrijke, Urbach-staart is afhankelijk van 

onzuiverheden, putbreedtevariaties en interfacelagen. Voor een korte staart is het van 

belang om het onderste interface (InAs) zo dun mogelijk te houden om een inhomogene 

spanningsdistributie te voorkomen. In verder onderzoek kan nog meer aandacht besteed 

worden aan de relatie tussen de interfaces, groei- en interrupttijden en de lengte van de 

Urbach-staart. 

Met het energie-onafhankelijke effectieve massa model kunnen de fotoluminescentie

energieën binnen ±5 me V voorspeld worden. Wanneer de put een interface laag InAs 

heeft van ongeveer twee mono lagen, lukt dit binnen ± 10 me V. Het gebruikte 
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computerprogramma speelt een belangrijke rol in de toekenning van optische overgangen 

aan de PC/PLE maxima. In de toekomst kan het programma eventueel uitgebreid 

worden met het energie-afhankelijke massa model. 

Verder onderzoek aan de chopperfrequentie afhankelijkheid van de spectra kan verdere 

informatie verschaffen over de tijden waarmee electronen in de put ingevangen worden 

door diepe centra in het substraat. 

Ook het verband tussen de excitatie-intensiteit en de lengte van de Urbach-staart 

verdient verdere aandacht. 

Selfquenching in het substraat is mogelijk de oorzaak van het NPC effect. Nader 

onderzoek naar de golflengte-afhankelijkheid en PC metingen aan substraten kunnen 

hier in de toekomst meer duidelijkheid over geven. 
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Appendix A: Meetprogramma. 

De PC en PLE metingen zijn uitgevoerd met behulp van het vi-programma (vi =virtual 

instrument) scan.vi, dat draait onder het softwarepakket Lab VIEW. De fotospanning (of 

PL-intensiteit bij de PLE metingen) en de normalisatie detectorspanning worden 

gemeten via twee lock-in's met een output van -10 V tot + 10 V. Scan. vi meet op een 

bepaalde positie van de stappenmotor, na het wachten van de lock-in tijd, de 

fotospanning en de normalisatie detectorspanning. Deze meting, inclusief wachttijd, wordt 

een sample genoemd. Vervolgens wordt de stappenmotor enkele stappen verzet en wordt 

weer een sample opgenomen. Deze procedure herhaalt zich totdat de stappenmotor zijn 

eindpositie bereikt heeft. Na het inlezen van het laatste sample wordt de stappenmotor 

weer teruggezet op zijn startpositie. De stappenmotor moet door de gebruiker zelf, voor 

het starten van een meting, op de startpositie gebracht worden. In figuur Al is deze 

opzet in een blokdiagram weergegeven. 

start bereken positie stappenmotor 
meet fotospanning en ( stappenmotor f--) wacht 

~ (en daaruit dye golflengte ~ 
op startpositie) Iock-in tijd en IR excitatiegolflengte) normeringsdetectorspanning 

)~ \(' 
verzet stappenmotor F- stappenmotor op 

eindpositie? 

i_ ja 

geef fotospanning, normeringsdetectorspanning en 
genormeerde fotospanning als functie van de excitatiegolflengte 
en schrijf data naar disk 

figuur Al: blokdiagram van het programma scan.vi. 

Uit de positie van de stappenmotor wordt met behulp van de sub-vi golflengte. vi de 

golflengte van de dye en het IR berekend. De sub-vi lees. vi leest in een bepaalde tijd 

(digitale nafiltertijd) de twee lock-in's een op te geven aantal malen (aantal 

middelingen) uit. Met de sub-vi detcor.vi wordt de normalisatie detectorspanning (met 

als input de IR golflengte) omgezet in een excitatie-intensiteit. De genormaliseerde 
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fotospanning is nu het quotiënt van de fotospanning en de excitatie-intensiteit. De 

stappenmotor wordt verzet door de sub-vi step. vi. 

Ingegeven moet worden achtereenvolgens de startpositie stappenmotor, het aantal 

samples, het aantal stappen tussen twee samples, de lock-in tijd, de digitale namtertijd 

en het aantal middelingen in die tijd. Als output geeft scan. vi de positie van de 

stappenmotor, de golflengte van de dye en het IR, de fotospanning, de normalisatie 

detectorspanning, de excitatie-intensiteit en de genormeerde fotospanning. De 

genormeerde fotospanning (vermenigvuldigd met een schaalfactor die default de waarde 

100 heeft), oogenormeerde fotospanning en normalisatie detectorspanning worden na 

afloop van een meting in een grafiek uitgezet als functie van de IR golflengte. Het 

verloop van de ongenormeerde fotospanning kan reai-time gevolgd worden. 

De IR golflengtes kunnen met de bijbehorende genormeerde fotospanningen 

(vermenigvuldigd met de schaalfactor), normalisatie detectorspanningen, excitatie

intensiteiten en de ongenormeerde fotospanningen in een ASCI-file worden 

weggeschreven onder een op te geven naam (naam.asc). Hiertoe moet de button naast 

naam op "on" staan. 
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Appendix B: Gebruikte apparatuur. 

Quatronix YAG laser met power supply/cooler, model 366 laserstabilizeren acousto 

optie controL 

Coherent 700 dye laser met model 591 utility module. 

Inrad model AT-11 autotracker. 

Inrad model 752-105 IR separator. 

Newport model 835 optica! power meter met model 883-IR germanium detector. 

Hilger & Watts model D330 monochromator met 600 lijnen/mm grating, blaze 1.0 1-1m, 

resolutie 5 nmfmm spleetopening. 

North Coast model E0-817S stikstofgekoelde germanium detector met model 823A bias 

supply. 

Brookdeal model 411 lock-in versterker. 

Braakdeal model 9503-SC lock-in versterker. 
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