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Samenvatting 

In dit verslag worden metingen aan de polarisatierichting van het elektron-gat paar, 
dat zich in een kwantumdoosje bevindt gerapporteerd. Hierbij is gebruik gemaakt van 
fotoluminescentie en fotoluminescentieëxcitatie. Vanwege het zware gaten 
grondniveau wordt een s-polarisatie verwacht. Er wordt echter een p-polarisatie 
gemeten. Dit kan verklaard worden door een uitrekking van het kwantumdoosje in de 
groeirichting. Deze uitrekking wordt veroorzaakt door het elektrisch veld ten gevolge 
van een ruimtelijke scheiding van de elektronen en gaten, een dipool. Deze scheiding 
wordt weer veroorzaakt door de niet uniforme spanningsverdeling in en rondom de 
kwantumdoosjes. 
Tevens worden temperatuurafhankelijke metingen bespoken. Hierbij is gekeken of de 
piekpositie, de FWHM en de geïntegreerde intensiteit een zelfde temperatuur 
afhankelijk gedrag vertonen zoals dat gerapporteerd is in de literatuur. Vervolgens is 
om te controleren of deze metingen verklaard kunnen worden aan de hand van een 
model, een bestaand model voor ons geval verder uitgewerkt. Voor dit model is 
gekozen omdat dit model het beste met onze situatie overeenkomt. Het blijkt echter 
dat het model niet voldoet. 
Tenslotte worden resonante temperatuur afhankelijke metingen gerapporteerd. Uit 
deze metingen blijkt dat als men van 5 K naar 1 00 K gaat, men de resonante piek 
structuur verliest, en er een niet-resouante piek te voorschijn komt. Als we echter de 
temperatuur nog verder verhogen dan zien we de resonante piek structuur weer 
terugkomen. Dit effect wordt versterkt doordat naast emissie van LO fononen er nu 
ook absorptie mogelijk is. 
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Inleiding 

Zelf georganiseerde kwantumdoosjes zijn reeds gerealiseerd in verschillende materiaal 
systemen. De formatie van zelf georganiseerde kwantumdoosjes is mogelijk doordat er 
gebruik gemaakt wordt van materialen met verschillende roosterconstanten. Indien de 
roosterconstante van het substraat groter is dan die van het kwantumdoosjes materiaal, 
dan zal deze laatste zich onder compressieve roosterspanning bevinden. Als bij het 
groeien een bepaalde kritische laagdikte overschreden wordt dan zal de twee 
dimensionale groei overgaan in drie dimensionale groei. Dit omslagproces is genoemd 
naar Stranski-Krastanov. Bij dit omslagproces zullen zich de kwantumdoosjes vormen 
op een zogenaamde wetting-laag, een twee dimensionale laag van hetzelfde materiaal 
als de kwantumdoosjes. 
Een andere manier om kwantumdoosjes te maken is door mesa etsen of door 
prefabricatie van het substraat door middel van etsen. Beide methoden geven grotere 
kwantumdoosjes dan het geval is bij zelf georganiseerde kwantumdoosjes. Een nadeel 
van de methodes is dat je een extra fabricagestap moet maken om bijvoorbeeld een laser 
te maken. Bij zelf georganiseerde kwantumdoosjes is dit gemakkelijker, men kan dan 
tijdens het aanbrengen van een afdeklaag, meteen een Bragg-reflector aanbrengen. 
Het gevolg van de drie dimensionale opsluiting van de zelf georganiseerde 
kwantumdoosjes is dat de toestandsdichtheid van één kwantumdoosje een delta piek zal 
zijn. Hierdoor zal men indien men er in slaagt om allemaal kwantumdoosjes van 
hetzelfde formaat te krijgen, een laser krijgen die perfect monochromatisch licht 
uitzendt. Een ander voordeel van een laser die werkt door de luminescentie van 
kwantumdoosjes is het feit dat een dergelijke laser een lagere drempelspanning heeft en 
deze niet temperatuur afhankelijk is. 
Wij hebben gebruik gemaakt van InAs zelf georganiseerde kwantumdoosjes op een 
GaAs substraat. De twee componenten in dit systeem hebben een verschil in 
roosterconstante van 7%. Om een beter begrip te krijgen van de interne structuur van de 
kwantumdoosjes, hebben wij gebruik gemaakt van optische metingen. De optische 
metingen bestonden uit fotoluminescentie en fotoluminescentieëxcitatie. Bij 
fotoluminescentie metingen zijn zowel niet-resonante, waarbij de excitatieenergie veel 
hoger is dan de energieniveaus van de kwantumdoosjes, gedaan als resonante metingen, 
waarbij de excitatieenergie in dezelfde orde van grootte ligt als de energieniveaus van de 
kwantumdoosjes. 
Door anderen zijn reeds 2

'
8 relaxatie processen in kwantumdoosjes waargenomen onder 

uitzending van meerdere fononen. Dit wijst erop dat er een belangrijke bijdrage is van 
de fonon interactie bij de relaxatie processen in zelf georganiseerde kwantumdoosjes. 
Dit is ook bij onze kwantumdoosjes waargenomen. Voor deze sterke interactie zijn twee 
mogelijkheden 3• De eerste mogelijkheid is de deformatie potentiaal interactie, deze 
interactie is het gevolg van de uitrekking en buiging van de verbindingen tussen de 
atomen. Dit geeft een interactie met LO en TO fononen. De tweede mogelijkheid is de 
Fröhlich interactie, hetgeen een interactie ten gevolge van de polarisatie gevolgd door 
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een depolarisatie van het rooster is, hierbij worden alleen LO fononen waargenomen. 
Bij metingen aan de gekliefde kant zijn echter geen TO fononen waargenomen zodat 
alleen de Fröhlich interactie overblijft. Het InAs/GaAs systeem is echter een slecht 
polair materiaal systeem. Dit heeft tot gevolg dat er uit zichzelf geen polarisatie 
aanwezig is. De structuur van het kwantumdoosje moet dus een dipool voortbrengen om 
voor deze polarisatie te zorgen, bijvoorbeeld door een ruimtelijke scheiding van de 
elektronen en de gaten. We zijn daarom vervolgens gaan onderzoeken of zo'n dipool 
aanwezig is en uit polarisatie afhankelijke metingen is gebleken dat deze dipool 
inderdaad aanwezig is. 
Er is ook reeds veel onderzoek gedaan naar de temperatuur afhankelijkheid van het niet
resouante PL-spectrum 9• 

10
• 

13
• In een poging om onze kwantumdoosjes verder te 

karakteriseren hebben wij deze temperatuur afhankelijke metingen ook met onze 
kwantumdoosjes uitgevoerd. In de literatuur zijn verschillende modellen bekend 
waarmee het PL-spectrum beschreven15 wordt. Wij hebben getracht één van deze 
modellen op onze metingen toe te passen, om te zien in hoeverre ons systeem voldoet 
aan het beschreven model. Wij hebben dit model gekozen omdat dit model het beste 
overeenstemt met het door ons gebruikte kwantumdoosjes systeem, namelijk één 
gebonden niveau in de kwantumdoosjes. Wij hebben naast de in de literatuur 
beschreven niet-resouante temperatuur afhankelijke PL -metingen ook resonante 
temperatuur afhankelijke metingen bekeken. En ook voor deze metingen hebben we 
geprobeerd of er een model voor kon worden opgesteld. 

Dit verslag is als volgt opgebouwd. In het eerste hoofdstuk wordt de inleidende theorie 
beschreven alsmede de motivatie om polarisatie metingen te doen. In het tweede 
hoofdstuk wordt vervolgens uitvoerig ingegaan op de polarisatie metingen. Vervolgens 
zullen in het derde hoofdstuk de door ons verrichtte niet-resouante temperatuur 
afhankelijke PL-metingen vergeleken worden met metingen in de literatuur. In het 
vierde hoofdstuk wordt vervolgens getracht deze spectra te simuleren met behulp van 
een model ontwikkelt door Hao Lee et al. 15

• Het vijfde hoofdstuk is vervolgens gewijd 
aan de resonante temperatuur afhankelijke PL-metingen. En we besluiten met een 
samenvatting van de resultaten en de aanbevelingen in het zesde hoofdstuk. 
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1. Inleidende Theorie 

In dit inleidende hoofdstuk zal beschreven worden wat zelf georganiseerde 
kwantumdoosjes zijn. Vervolgens zullen we een tweetal optische karakterisatie 
methoden beschrijven, die we gebruikt hebben om de kwantumdoosjes nader te 
bestuderen. Deze twee methoden zijn fotoluminescentie en fotoluminescentieëxcitatie. 
Tot slot van dit hoofdstuk zullen de metingen worden gepresenteerd die verricht zijn 
met behulp van deze meetmethoden. 

1.1 De formatie van zelf georganiseerde kwantumdoosjes 

GaAs 
AlGaAs 

GaAs 

GaAs 

CrO gedoteerd 
GaAs substraat 

Kwantumdoosje 
Wetting-Laag 

Figuur 1. De opbouw van het kwantumdoos sample. 

Bij het maken van een kwantumdoosjes sample wordt begonnen met een erO gedoteerd 
GaAs substraat. Het erO dient ervoor om het substraat optisch dood te maken, zodat we 
zeker weten dat als alle GaAs luminescentie afkomstig is van de hetero-structuur. 
Vervolgens wordt er een laag GaAs gegroeid bij verschillende temperaturen, namelijk 
1 ooo A bij 61 o oe, 1 ooo A bij 680 oe, 400 A bij 700 oe, 400 A bij 650 oe en 350 A bij 
530 oe. Deze temperatuurdaling naar 530 oe is nodig om Indium-segregatie bij het 
groeien van InAs te voorkomen. Op het GaAs wordt namelijk 6.6 A InAs gegroeid. Dit 
komt overeen met ongeveer twee mono lagen. Tussen het GaAs en het InAs bestaat een 
verschil in roosterconstante van ongeveer 7%, namelijk 5.65 A voor GaAs tegen 6.06 A 
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voor InAs. Tot het moment dat er 1.6 monolagen InAs op het GaAs zijn aangebracht zal 
het InAs twee dimensionaal groeien. Indien de laagdikte de 1.6 monolagen overschrijdt 
zal de twee dimensionale groei overgaan in een drie dimensionale groei, de zogenaamde 
Stranski-Krastanov groei. Op dat moment zal er door de grote roosterspanningen een 
aantal 'eilandjes' worden gevormd die zich op een laag InAs bevinden. Door middel van 
deze eilandjes zal de roosterspanning in het InAs afnemen en is er dus sprake van een 
spanningsrelaxatie. Deze eilandjes zullen alle InAs die nog wordt toegevoerd opnemen 
en op die manier groeien. Deze eilandjes worden op die manier de zelf georganiseerde 
kwantumdoosjes en de laag waar ze op zitten heet de wetting-laag. Hierna wordt er 
wederom een laag GaAs op het sample aangebracht, deze laag bestaat uit 14.1 A 
gegroeid bij 530 oe, 565 A bij 650 oe en 400 A bij 700 oe. Vervolgens wordt er een 
300 A dikke Alo.33Gao.67As laag op aangebracht bij 700 oe, deze laag dient om 
oppervlakte recombinatie te voorkomen. Tot slot wordt er weer een laag GaAs van 170 
A aangebracht bij 700 oe. 
Ten gevolge van het eerder genoemde verschil in roosterconstante zal er een 
compressieve roosterspanning ontstaan in het kwantumdoosje en een trekspanning er 
omheen. Een voorbeeld van het spanningsverloop in het sample is schematisch 
weergegeven in figuur 2. Uit deze figuur blijkt tevens dat er ook buiten het 
kwantumdoosje een spanningsverdeling bestaat. 

• • + • • 
• + ·+ 

' ' 
+ • • 
• + ·+ 
+ + 

InAs lsland 

Figuur 2. 1 Schematische weergave van de groeiprocessen die plaatsvinden tijdens de 
formatie van een kwantumdoosje. (a) formatie van de pseudomorfisch onder 
compressieve roosterspanning staande laag. De gebieden met een compressieve 
roosterspanning zijn aangegeven door een grijze kleur. (b) formatie van het eiland. De 
trekspanning wordt weergegeven door het horizontaal gestreepte gebied. (c) Formatie 
van de kwantumdoosjes. De trekspanning in het substraat en de afdeklaag wordt 
weergegeven door het horizontaal gestreepte gebied. 
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1.2 Fotoluminescentie- en Fotoluminescentieëxcitatie metingen 

Zowel bij fotoluminescentie (PL) als bij fotoluminescentieëxcitatie metingen (PLE) 
wordt gebruik gemaakt van de opstelling zoals weergegeven in figuur 3. 

4 
I 

Ti:Sapphire Af-laser--, 

Monochromator 
(~) 

I I 
Figuur 3. De meetopstelling, waarbij 1 het sample is, 2 de collecterende lenzen en 3 
een fotomultiplier. De PC wordt gebruikt voor het verwerken van de gegevens. 

Er wordt gebruik gemaakt van een Ar+-laser om de Ti:Sapphire-laser te pompen. De 
Ti:Sapphire heeft een bereik van 700 tot 1000 nm. Het maximale vermogen van het 
lasersysteem bedraagt ongeveer 1 W bij 766 nm. De metingen vinden plaats in een 
zogenaamde perfecte terugverstrooiings geometrie. Hierbij valt de inkomende 
laserbundel exact loodrecht op het sample. Hierdoor zal de fonon interactie beter 
zichtbaar zijn. Een extra pluspunt van deze geometrie is dat op deze manier het 
gereflecteerde gedeelte van de laserbundel door de spiegel weer wordt opgevangen en 
op die manier niet de kans krijgt het signaal te verstoren. De fotomultiplier dient om 
ieder gedetecteerd foton te versterken en om te zetten naar een elektrische puls, daarna 
wordt dit versterkte signaal gemeten en doorgegeven aan de computer die het verwerkt 
tot een grafiek. 
Tijdens de metingen wordt het sample in een doorstroom-cryostaat geplaatst om het op 
die manier bij verschillende temperaturen te kunnen bestuderen. Bij alle metingen in dit 
verslag, behalve bij de temperatuur afhankelijke metingen is de temperatuur 5 K. 
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Als men met behulp van de laser een elektron-gat paar creëert kan deze vervolgens 
recombineren onder uitzending van een foton. Indien de monochromator nu op de 
golflengte van dit uitgezonden foton staat ingesteld, dan kan dit foton gedetecteerd 
worden. 
Bij PL-metingen zal men de laser op een bepaalde excitatie energie instellen en 
vervolgens de monochromator over het gewenste energiegebied scannen, bij niet te hoge 
excitatie dichtheden kan men op die manier bepalen waar zich het laagste energieniveau 
bevindt. Bij PLE-metingen doet men het omgekeerde en laat men de monochromator op 
een bepaalde energie staan en scant men de laser over het gewenste bereik. Hierbij kijkt 
men dus of er bij een bepaalde energie absorptie mogelijk is. 
Bij aanvang van de optische experimenten aan het eerder beschreven kwantumdoosjes 
sample, is begonnen met PL-metingen. 

1.3 Niet-resonante PL-metingen 

Bij deze metingen is de laser ingesteld op 1.619 eV. Dit betekent dat de excitatie plaats 
vindt boven de bandafstand van het GaAs, die 1.519 e V is. De ladingsdragers zullen dus 
gecreëerd worden in het GaAs om vervolgens via de InAs wetting-laag in de 
kwantumdoosjes terecht te komen. Op deze manier zullen alle elektronen- en 
gatengrondniveaus in de doosjes zich vullen. Als we een PL-spectrum meten dan 
krijgen we dus een beeld van alle doosjes gezamenlijk. Een voorbeeld van een dergelijk 
spectrum is weergegeven in figuur 4. 

iii 
111 
c: 
Cl 

èi5 
~ 
a. 

1,20 

grote kwantumdoosjes kleine kwantumdoosjes 

1,25 1,30 1,35 1,40 

Energie (eV) 

Figuur 4. Een spectrum bij een excitatieenergie van I. 619 e V Aan de lage energiekant 
zijn de grotere kwantumdoosjes zichtbaar, terwijl aan de hoge energiekant de kleinere 
kwantumdoosjes zichtbaar zijn. 
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Het kwantumdoosje zal vanwege zijn 0-dimensionale structuur oftewel een opsluiting in 
drie dimensies, een toestandsdichtheid hebben die beschreven wordt door een delta piek. 
Deze delta piek zal vervolgens ook in het PL-spectrum van dit kwantumdoosje te zien 
zijn. Als men zich dit alles realiseert dan is het duidelijk dat het door ons gemeten PL
spectrum is opgebouwd uit delta pieken, omdat er bij verschillende energieën 
grondniveaus in het sample aanwezig zijn. Dit wordt veroorzaakt door een verschil in 
grootte van de kwantumdoosjes. Men kan dus met behulp van het niet-resonante PL
spectrum een afschatting maken van de grootteverdeling van de kwantumdoosjes. 

1.4 PLE-metingen 

Om meer informatie te verkrijgen over de eventuele hogere niveaus en de wetting-laag 
voeren we PLE-metingen aan het sample uit. Bij de meting, waarvan het spectrum te 
zien is in figuur 5, stond de monochromator ingesteld op 1.316 eV. Aan de hand van 
figuur 4 is te zien dat dit de energie is die overeenkomt met het meest voorkomende 
formaat kwantumdoosjes. 

. . 

:32 mev : 32 mev : 

..... ,____-.. : ..... --... 

! 
1,30 1,35 1,40 1 ,45 1,50 1,55 

Energie (eV) 

Figuur 6. Een PLE-spectrum. Het gearceerde gebied geeft het gedeelte van het 
spectrum dat wordt veroorzaakt door de wetting-laag, dit gebied wordt begrensd door 
de onderste getrokken lijn. CEF is de Coulomb Enhancement Factor. In de inzet is 
getekend waar de detectie plaats vindt in vergelijking met een niet-resonant spectrum. 

9 



Gaande van hoge energieën naar lage energieën dan zien we allereerst de bulk GaAs 
rug. Vervolgens zien we de piek ten gevolge van de Coulomb Enhancement Factor 
(CEF), waarna de GaAs exciton piek volgt. Hierna is er een soort rug te zien die 
toegeschreven wordt aan de wetting-laag. De piek structuur die op deze rug te vinden is, 
wordt veroorzaakt door de kwantumdoosjes. Het energieverschil tussen deze pieken 
bedraagt 32 me V, hetgeen overeenkomt met de energie van een longitudinaal optisch 
(LO) fonon in een InAs zelf georganiseerde kwantumdoosje2

• Het lijkt er dus op dat de 
absorptie wordt versterkt met behulp van de emissie van LO fononen. 
Het is nu mogelijk om met behulp van de spectra in figuur 4 en 5 een plaatje te tekenen 
waarin de verschillende energieschalen in het sample staan weergegeven, zie figuur 6. 

BulkGaAs Kwantumdoosjes 

I 

1.519 e 1.386 e 1.25 •{ 1.37 eV 
I I 

Wetting-Laag 

Figuur 6. De energieschalen in een kwantumdoos structuur, de energieën van het 
kwantumdoosje zijn afgeleid uit het spectrum van figuur 4 en de energie van de wetting
laag volgt uit figuur 5. De gestippelde lijn bij de kwantumdoosjes is het gevolg van het 
feit dat ze verschillende groottes hebben, de twee lijnen die hier aangegeven zijn, zijn de 
maximale en minimale waarde voor de bandafstand 

We zien dat de energie van het bulk GaAs gelijk is aan 1.519 eV. De bandafstand van de 
wetting-laag bedraagt 1.386 eV, terwijl die van de kwantumdoosjes kan variëren tussen 
1.37 en 1.25 eV. Welke energie bij een bepaald doosje hoort, is afhankelijk van de 
grootte van dit doosje. Een groot doosje zal een lagere energie hebben, terwijl voor een 
klein doosje de energie juist hoger is. 
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1.5 Resonante PL-metingen 

We exciteren nu bij 1.352 eV, en zoals blijkt uit figuur 6 betekent dit dat we rechtstreeks 
op het energieniveau van een kwantumdoosje exciteren. We krijgen dan het spectrum 
dat te zien is in figuur 7. 

excitatie 
32 mev 32mev 36meV 

32mev 
: .. 

1,20 1,25 1,30 1,35 

Energie ( eV) 

Figuur 7. PL-spectrum bij een excitatie van 1.352 eV Hierbij is duidelijk de multi
Jonon replicatie te zien. Tevens is te zien dat de meest rechtse piek bestaat uit twee 
pieken. De meest linkse hiervan is afkomstig door uitzending van een InAs LO fonon en 
de andere door uitzending van een GaAs LO fonon. De andere twee grote pieken zijn 
veroorzaakt door uitzending van een InAs LO fononen. In de inzet is de plaats van 
excitatie in vergelijking met het niet-resonante spectrum gegeven. 

In dit spectrum zijn verschillende opvallende dingen te zien. Als we van hoge energieën 
afkomen dan zien we allereerst een grote piek die is opgebouwd uit twee kleinere 
pieken. Als we kijken naar deze twee kleinere pieken dan zien we dat deze zich 
bevinden op een afstand van 32 me V en 36 me V van de excitatieenergie. Volgens Heitz 

et a/.2 is 32 me V de energie van het LO fonon in onder roosterspanning staand InAs, 
terwijl 36 me V de energie is die behoord bij een bulk GaAs LO fonon. Het feit dat we 
hier duidelijk het GaAs LO fonon zien, wordt veroorzaakt doordat de kwantumdoosjes 
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die een grondtoestand hebben bij deze energie, de kleine doosjes zijn. Hierdoor zal de 
omringende GaAs-matrix een belangrijke rol spelen in de relaxatieprocessen. 
Als we dan vervolgens verder gaan naar lagere energieën dan zien we dat er op een 
afstand van 32 me V een tweede en derde piek verschijnt. Het lijkt er dus op dat de 
bevolking van de niveaus in de kwantumdoosjes alleen efficiënt kan plaatsvinden via 
emissie van een LO fonon. Dit wijst op een sterke elektron-fonon koppeling. 
Volgens Fedorov et a/. 3 zijn er twee mogelijkheden die deze replicatie kunnen 
verklaren. De eerste van deze twee is de deformatie-potentiaal elektron-optische-fonon 
interactie. Bij deze interactie zullen in een niet-polair kristal de optisch fononen de 
elektronische energieën veranderen door middel van een verandering van de 
bindingslengte en/ of bindingshoek4

• 

Voor deze interactie is het noodzakelijk dat er transversaal optische (TO) fononen 
gevormd worden. Deze TO fononen zijn waarneembaar indien men metingen doet 
waarbij gedetecteerd wordt aan de gekliefde kant, dat wil zeggen dat het sample zodanig 
in de cryostaat is gedraaid dat men exciteert aan de voorkant en detecteert aan de 
gekliefde kant. Uit de spectra die het gevolg zijn van deze metingen volgt echter dat er 
geen TO fonon uitgezonden worden. Dit betekent dat het niet mogelijk is dat de 
deformatie interactie de multi-fonon replicatie doet ontstaan. 
De tweede mogelijkheid die Fedorov et al. 3 geeft is de Fröhlich interactie. Hierbij zal in 
een polair kristal een LO fonon betrokken zijn bij een uniforme verplaatsing van 
geladen atomen in de primitieve cel. Deze relatieve verplaatsing van tegengesteld 
geladen atomen genereert een macroscopisch elektrisch veld. Dit elektrisch veld kan 
vervolgens weer van invloed zijn op elektronen4

• 

Dat we Fröhlich interactie hebben, blijkt uit het feit dat je alleen LO fononen ziet, zoals 
duidelijk blijkt uit figuur 7. Het InAs/GaAs systeem is echter slecht polair, waardoor er 
geen elektrisch veld is om te koppelen met het veld van de elektronen. Hierdoor wordt 
niet aan de voorwaarde voor Fröhlich interactie voldaan. Dit probleem wordt echter 
opgelost als er zich in de kwantumdoosjes een dipool zou bevinden. Hierdoor zal er wel 
een polair veld aanwezig zijn en is er een sterke Fröhlich interactie mogelijk. 
De deformatie interactie valt af als mogelijkheid om de multi-fonon replicatie te 
verklaren vanwege de afwezigheid van TO fononen bij metingen aan de gekliefde kant. 
Dit betekent dat de Fröhlich interactie de enige overgebleven mogelijkheid is. Maar om 
dit mogelijk te maken moet er een dipool aanwezig zijn. 
Een eerste aanwijzing voor de aanwezigheid van deze dipool komt uit het spectrum in 
figuur 7. We kunnen namelijk kijken naar de verhouding van de piek na uitzending van 
één LO fonon en de piek na uitzending van twee LO fononen. Deze verhouding 
bedraagt ongeveer 0.25. Tevens is deze verhouding gerelateerd aan de verhouding 
tussen de piek zonder uitzending van fononen en de piek na uitzending van één LO 
fonon. Deze laatste verhouding wordt de Huang-Rhys factor genoemd. De Huang-Rhys 
factor is een maat om de elektron-fonon interactie weer te geven. Voor bulk GaAs 
bedraagt de Huang-Rhys factor ongeveer 10·3• Hierdoor zijn in bulk GaAs dan ook geen 
extra pieken te zien ten gevolge van de uitzending van een LO fonon. Dit betekent dat er 
een enorm verschil is tussen het bulk materiaal en de kwantumdoosjes. 
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De Huang-Rhys factor is evenredig met 
• 

"p p 
7 q2 

Waarbij q het golfgetal is en p de ruimtelijke ladingsdichtheid. Aangezien de Huang
Rhys factor groot is, zal I~ >>0 moeten zijn. Dit betekent dat de er een ruimtelijke 
scheiding moet zijn tussen de verschillende ladingen. Oftewel er dient een dipool 
aanwezig te zijn. 
In het volgende hoofdstuk zullen we verder op de mogelijke aanwezigheid van deze 
dipool en de aanwijzingen hiervoor ingaan. 

(1) 
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2. Polarisatie Metingen 

In het vorige hoofdstuk is op het einde de conclusie naar boven gekomen dat om de 
multi-fonon replicatie te kunnen verklaren er een dipool aanwezig moet zijn. In dit 
hoofdstuk zal bekeken worden of we inderdaad deze dipool kunnen observeren. We 
doen dit met behulp van polarisatie metingen. Waarbij zowel gebruik gemaakt wordt 
van PL als PLE metingen. 
We zullen beginnen met een beschrijving van de bandenstructuur van een halfgeleider 
en de invloed van roosterspanning op deze structuur. Vervolgens wordt bekeken wat de 
invloed hiervan is op de polarisatie eigenschappen van een halfgeleider. Om met behulp 
hiervan te kunnen voorspellen wat er gebeurt bij de polarisatie metingen. Deze metingen 
zullen daarna besproken worden en tot slot zullen we in de paragraaf conclusie de 
resultaten van de metingen proberen te verklaren. 

2.1 Theorie 

Er zijn twee soorten roosterspanningen mogelijk te weten een compressieve spanning en 
een trekspanning. Deze spanningen hebben een tegengesteld effect op de 
bandenstructuur van een halfgeleider. Dit is te zien in figuur 8. 

A B c 

~bb 

/\,b 

~_/e ~e 
·· Trekspanning 

~bb 
/ + \,b ;?-~bb 

lb 

Figuur 8. De effecten van roosterspanningen op de bandenstructuur. Waarbij e het 
elektronen niveau is, hh het zware gaten niveau en lh het lichte gatenniveau. A geeft de 
situatie weer zonder roosterspanning, B de situatie als er een roosterspanning 
aangebracht wordt en C geeft het resultaat. 
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In dit figuur is te zien wat er gebeurt met de bandstructuur als een halfgeleider onder een 
roosterspanning wordt gezet. In het figuur is alleen de bandstructuur in de k11-richting 
weergegeven. Zoals te zien is, zal onder een compressieve roosterspanning de zware 
gaten band (hh) naar boven gedrukt worden, terwijl de lichte gaten band (lh) juist 
omlaag gedrukt worden. Hierdoor zal er een scheiding tussen deze twee banden 
ontstaan. Dit in tegenstelling met een situatie zonder roosterspanning als de beide 
banden ontaard zijn voor k11=0. In de situatie met compressieve roosterspanning zal het 
grondniveau van de gaten het niveau van de zware gaten zijn. Tevens zal de bandafstand 
afnemen. 
Indien we echter een trekspanning aanleggen dan zallh omhoog geduwd worden en hh 
omlaag. Ook hierdoor ontstaat een scheiding tussen de beide banden. De grondtoestand 
zal hier een lichte gaten niveau zijn. Door trekspanning zal de bandafstand toenemen. 
Als we gaan kijken naar welke roosterspanning er in ons sample is, dient de volgende 
formule gebruikt te worden: 

a(x) -a(O) 
E = a(O) 

(2) 

Indien E>O dan bevinden de InAs kwantumdoos en wetting-laag zich onder compressie, 
terwijl zij zich als E<O onder trekspanning bevinden. Voor a( x) dient men de 
roosterconstante van InAs in te vullen en voor a(O) de roosterconstante van GaAs. De 
roosterconstante van InAs bedraagt 6.06 A en die van GaAs is 5.65 A. Dit betekent dat 
E>O en dus dat het InAs zich onder een compressieve roosterspanning bevindt. 
We kunnen vervolgens kijken naar de Bloch-functies die behoren bij de lichte en zware 
gaten. Dan blijkt dat voor de zware gaten geldt dat: 

1 
J21X ±iY) (3) 

Terwijl voor de lichte gaten geldt dat: 

(4) 

Hierbij zijn X, Y en Z gedefinieerd zoals getekend in figuur 9. 
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'------- kwantumdoosjes 

GaAs substraat 

Figuur 9. Definitie van X Yen Z 

x 

In dit coördinatenstelsel is polarisatie in de Z-richting gedefinieerd als zijnde 
transversaal magnetische- of p-polarisatie. Polarisatie in de X- en Y-richting geeft een 
transversaal elektrische- of s-polarisatie. 
Ons sample bevat zowel een kwantumput (de wetting-laag) als de kwantumdoosjes. In 
een kwantumput die onder een compressieve roosterspanning staat, zal tengevolge van 
deze spanning het grondniveau van de gaten de zware gaten band zijn. Uit de Bloch
functie, formule 3, blijkt dat er dan alleen maar fotonen uitgezonden kunnen worden die 
s-gepolariseerd zijn. Ook de kwantumdoosjes zullen zich onder compressieve 
roosterspanning bevinden. Hierdoor zal ook hier een zwaar gaten niveau de 
grondtoestand zijn en zullen er dus wederom alleen s-gepolariseerde5 fotonen 
uitgezonden kunnen worden. Dit betekent dat een uitgezonden foton altijd 100 % s
gepolariseerd is. 
Bij de metingen in dit hoofdstuk is gebruik gemaakt van detectie aan de gekliefde kant, 
zie figuur 10. De inkomende laserbundel wordt op de rand van het sample gericht, maar 
zodanig dat het de rand niet raakt en je dus geen reflecties van je laser in de 
monochromator krijgt. Voor de cryostaat is een Fresnel rhomb geplaatst die er voor 
zorgt dat de laserbundel in iedere gewenste polarisatie op het sample komt. Achter deze 
Fresnel Rhomb staat een polarisator om de polarisatie te controleren. Achter de 
cryostaat is nog een polarisator geplaatst die er voor zorgt dat slechts één polarisatie 
richting doorgelaten wordt. Voor de monochromator is een 1./4-plaatje geplaatst die 
zorgt dat alle van de polarisator afkomende fotonen circulair gepolariseerd zijn, omdat 
op die manier voorkomen wordt dat de voorkeurspolarisatie van de monochromator 
invloed heeft op de metingen. 
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Figuur 10. De geometrie van polarisatie metingen. Waarbij in het linkerdeel de plaats 
van excitatie en detectie wordt weergegeven, terwijl in het rechterdeel een uitvergroting 
van een deel van de opstelling is weergegeven. Waarbij de extra onderdelen vermeld 
zijn. 

De gebruikte optische onderdelen in de opstelling kunnen echter de polarisatie 
veranderen. Om dit te controleren is een depolarisatie meting gedaan, waarbij de 
polarisatie gemeten werd op drie punten in de opstelling. Dit is gedaan direct achter de 
polarisator, die de polarisatie van de exciterende laserbundel controleert, om te bepalen 
wat de aanvankelijke polarisatie was. De tweede plaats, waar gemeten is, is achter de 
focuserende lens, waarbij ook de eerste collecterende lens doorgemeten is. Tot slot is de 
depolarisatie achter de cryostaat gemeten, om daarmee de depolarisatie van de vensters 
van de cryostaat te meten. Tevens is gemeten voor verschillende golflengten uit het 
gebied waarin door ons metingen gedaan zijn. 
De meetwaarden van deze metingen zijn te vinden in appendix A. Het blijkt dat de 
polarisatie door de verschillende onderdelen van de opstelling niet wordt veranderd, 
voor zover het zich binnen de meetnauwkeurigheid bevindt. 

2.2 Resultaten 

We voeren nu een niet-resonante polarisatie meting uit, waarbij we dus exciteren met 
energie van 1 ,619 eV. Door de verstrooiingsprocessen in het GaAs zal echter het effect 
van de oorspronkelijke polarisatie van de laser tenietgedaan worden. Het maakt daarom 
niet uit of de inkomende bundellineair of circulair gepolariseerd is. 
We hebben bij de meting de spectra gemeten met een polarisatie in de X- en de Z
richting (figuur 9). Dit komt overeen met de respectievelijke polarisatie richtingensen 
p. Deze spectra zijn weergegeven in figuur 11. De polarisatie richting van de 
uitgezonden fotonen wordt geselecteerd met behulp van de polarisator die tussen het 
sample en de monochromator staat. 
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Figuur 11. De spectra gemeten bij de detectie vans-gepolariseerdefotonen (getrokken 
lijn) en van p-gepolariseerde fotonen (gestippelde lijn). Hierbij is geëxciteerd bij 1. 619 
eV 

De polarisatiegraad wordt gedefinieerd door de volgende uitdrukking: 

I(p)- I(s) 

I(p) + I(s) 
(5) 

Waarbij I(p) en I(s) de intensiteiten zijn van het spectrum bij respectievelijkp-en s
polarisatie. In deze definitie zal de polarisatiegraad positief zijn als er sprake is van p
polarisatie. Indien we nu formule 5 op de spectra uit figuur 11 toepassen dan krijgen we 
de volgende polarisatiegraad, zie figuur 12. 
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Figuur 12. De polarisatie graad bij excitatie van 1.619 eV 

1,36 1,38 

Zoals men kan zien in de figuur is er sprake van sterke p-polarisatie. Het feit dat het 
domein van figuur 12 slechts loopt van 1.24 eV tot 1.38 eV wordt veroorzaakt door het 
feit dat bij de energieën die daar buiten gemeten zijn, de waarden van I(p) en I(s) 
dusdanig klein zijn dat als we hierop formule 5 toepassen we waarden krijgen die alleen 
maar bestaan uit ruis en dus geen goed beeld geven. 
Vervolgens is de polarisatie ook bij resonante PL gemeten en wel met een 
excitatieenergie van 1,352 eV. We exciteren dan direct in de kwantumdoosjes (zie 
figuur 6 en paragraaf 2.5) en zou het van invloed kunnen zijn wat de polarisatie van de 
inkomende bundel is. 
Wanneer we met circulair gepolariseerd licht exciteren dan krijgen we de spectra zoals 
die te zien zijn in figuur 13. 
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Figuur 13. De spectra gemeten bij de detectie vans-gepolariseerde fotonen (getrokken 
lijn) en van p-gepolariseerde fotonen (gestippelde lijn). Hierbij is geëxciteerd met 1.352 
e V, circulair gepolariseerd licht. 

Als we nu wederom formule 5 gebruiken krijgen we de volgende polarisatiegraad, zie 
figuur 14. 
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Figuur 14. De polarisatie graad bij excitatie met 1. 3 5 2 e V circulair gepolariseerd licht. 
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Men kan in figuur 14 wederom zien dat er een sterke p-polarisatie is. Om de invloed van 
de polarisatie van de exciterende bundel te controleren voeren we nu metingen uit met 
lineair gepolariseerd licht. Dit is te zien in figuur 15 en 16 voor respectievelijk s- en p
gepolariseerd licht. 
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1,20 1,36 
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Figuur 15. De spectra gemeten bij de detectie vans-gepolariseerde fotonen (getrokken 
lijn) en van p-gepolariseerde fotonen (gestippelde lijn). Hierbij is geëxciteerd met 1.352 
e V met lineair s-gepolariseerd licht. 
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Figuur 16. De spectra gemeten bij de detectie vans-gepolariseerdefotonen (getrokken 
lijn) en van p-gepolariseerde fotonen (gestippelde lijn). Hierbij is geëxciteerd met 1.352 
e V metlineair p-gepolariseerd licht. 

Ook bij deze spectra kunnen we met behulp van formule 5 de polarisatiegraad 
uitrekenen. Deze zijn getekend in figuur 17 en 18. 
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Figuur 17. De polarisatie graad bij excitatie met lineair s-gepolariseerd licht met 
energie 1.352 eV 
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Figuur 18. De polarisatie graad bij excitatie met lineair p-gepolariseerd licht met 
energie 1.352 eV 

We zien weer een sterke p-polarisatie, zowel voor excitatie met lineair s- als lineair p
gepolariseerd licht. In paragraaf 3.4 zullen deze metingen worden geanalyseerd en 
verklaard. 

2.3 PLE metingen 

Na wat we in de vorige paragraaf hebben gezien, verwachten we dat fotonen die in de 
kwantumdoosjes geabsorbeerd worden, bij voorkeur een p-polarisatie hebben. Als we 
exciteren aan de gekliefde kant en detecteren aan de voorkant, dan zou als de inkomende 
laser bundel p-gepolariseerd is er meer absorptie moeten plaatsvinden dan als de 
inkomende laser bundel s-gepolariseerd is. Om deze veronderstelling te controleren 
hebben we fotoluminescentieëxcitatie metingen verricht. 
Voor deze metingen is dezelfde opstelling gebruikt als die getekend is in figuur 3 op 
pagina 6. Het sample is nu zodanig gedraaid dat de gekliefde kant naar de laserbundel is 
gericht en de voorkant in de richting de monochromator staat, zie figuur 19. Als we een 
PLE:-meting doen dan krijgen we de spectra zoals te zien zijn in figuur 20. 
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Figuur 19. De geometrie bij P LE polarisatie metingen. 
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Figuur 20. De P LE-spectra bij excitatie met s- en p-gepolariseerd licht. De detectie 
vindt plaats bij 1.252 eV 

We kunnen met behulp van formule (5) wederom de polarisatiegraad uitrekenen. Dan 
krijgen we een polarisatiegraad zoals te zien is in figuur 21. 
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Figuur 21. De polarisatiegraad berekent met behulp van de spectra in figuur 20. Een 
positieve polarisatiegraad komt overeen met p-polarisatie en een negatieve 
polarisatiegraaf mets-polarisatie. 

Als we dit nu vergelijken met wat we eerder gezegd hebben over hoe de polarisatiegraad 
er uit zou moeten zien, dan kunnen we zeggen dat het goed klopt. Het blijkt dat het bulk 
GaAs p-gepolariseerd is en dit kan verklaard worden doordat als er een elektrisch veld 
aanwezig is de bandenstructuur zal draaien. Hierdoor zal de lichte gaten meer voorkeur 
krijgen dan de zware gaten. De zware gaten geven een p-polarisatie zoals te zien is in de 
Bloch-functie (formule 4). Men ziet deze p-polarisatie echter niet optreden indien men 
metingen doet aan een InAs monolaag in GaAs. En omdat wij geen externe elektrische 
spanning op het sample aanbrengen, moet het elektrisch veld afkomstig zijn van de 
kwantumdoosjes. 
De wetting-laag is een gewone kwantumput onder compressie en dus is de 
grondtoestand in de wetting-laag een zware gaten niveau. Hierdoor zal in de wetting
laag eens-polarisatie zijn. 
Wanneerdep-polarisatie in de kwantumdoosjes begint is moeilijk te zeggen omdat het 
signaal dat we hebben in de spectra zeer klein is. Wat we echter wel kunnen zien is dat 
de polarisatiegraad weer terug draait naar p. Het feit dat de signalen zo klein zijn 
veroorzaakt ook het feit dat er vrij veel ruis aan de lage energiekant van het spectrum te 
Zien IS. 
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2.4 Conclusies 

Als we nu de resultaten gaan vergelijken met wat we hebben voorspeld, dan zien we dat 
bij alle polarisatie metingen ongeacht de excitatieenergie of de polarisatie van de 
inkomende bundel, de fotonen een sterke p-polarisatie hebben. Uit de redeneringen 
voorafverwachtten we eigenlijk eens-polarisatie. Dit is dus in tegenspraak met elkaar. 
Er zijn twee mogelijkheden om te verklaren waarom de polarisatierichting in de 
kwantumdoosjes zal draaien. Een mogelijkheid is dat de kwantumdoosjes anisotroop 
zijn. Hierdoor zal de polarisatie draaien in de richting van de langste as van het 
kwantumdoosje 6

• 
7

• Bij onze metingen zien we iets gebeuren parallel aan de 
groeirichting en dus moeten wij een anisotropie hebben in de groeirichting. Deze 
anisotropie kan verklaard worden door een ruimtelijk gescheiden elektron-gat paar, 
oftewel een dipool. We gaan deze mogelijkheid in de rest van deze paragraaf bespreken. 
Als we nu terug gaan naar de spanningsverdeling in een kwantumdoosje, dan zien we 
dat deze niet uniform is (zie figuur 22t. 
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Figuur 22. 8 De spanningsverdeling op verschillende plaatsen in het sample. Allemaal 
gemeten in de Z-richting. (a) door de wetting-laag ver verwijderd van de dot. (b) via 

lijn A en (c) via lijn B. De getrokken lijn is Ezz, de gestreepte lijn is Exx en de 

afwissel/end gestreepte en punt lijn is Eyy. 

Door deze niet uniforme spanningsverdeling zullen de envelope functies van de gaten en 
van de zware gaten zich scheiden. Dit is te zien in figuur 23. 
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Figuur 23. Een schematische weergave van de envelope functies van de elektronen en 
de zware gaten. 

We zien dat ten gevolge van de niet uniforme spanningsverdeling de gaten en de 
elektronen zich van elkaar zullen scheiden en dus krijgen we een dipool in de Z
richting. Door deze dipool ontstaat een sterk lokaal elektrisch veld. Dit elektrisch veld 
zorgt ervoor dat er een 'uitrekking' ontstaat in de Z-richting, waardoor de polarisatie 
zich in die richting zal draaien. Dit betekent dat we in plaats van een s-polarisatie een p
polarisatie zullen zien 17

• 

Dit alles wordt nog eens een keer bevestigd door de PLE metingen, waaruit blijkt dat het bulk 
GaAs sterk p-gepolariseerd is. Dit geeft een bewijs dat er in de kwantumdoosjes een dipool 
moet zijn, omdat de p-polarisatie alleen verklaard kan worden met behulp van een elektrisch 
veld in de groeirichting. In de wetting-laag meten we eens-polarisatie hetgeen in volledige 
overeenstemming is met de theorie van onder compressieve roosterspanning staande 
kwantum putten. 
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3. De temperatuur afhankelijkheid van niet-resonante 
fotoluminescentie metingen 

In dit hoofdstuk zal worden ingegaan op wat er gebeurd indien men bij een niet
resonante fotoluminescentie experiment de temperatuur verandert. Eerst zal de theorie 
beschreven worden, die uit de literatuur bekend is. Om vervolgens met behulp van de 
metingen te kijken of wij dit theoretisch gedrag waarnemen. 

3.1 De Theorie 

Er zijn een drietal zaken die veranderen als je de temperatuur van het ensemble van 
kwantumdoosjes sample verandert. Deze drie zijn de piekpositie, de breedte van de piek 
en de totale uitgezonden intensiteit. Deze drie zullen hier afzonderlijk behandeld 
worden. 

3 .1.1 De piekpositie 

Uit de literatuur is bekend dat de bandafstand van bulk materiaal zich bij toenemende 
temperatuur zal verplaatsen naar lagere energieën. Of te wel de uitgezonden fotonen 
zullen rood-verschuiven als de temperatuur toeneemt. Deze veranderingen worden 
toegeschreven aan een vergroting van de roosterconstante 9

• 

Deze verandering in de bandafstand kan worden weergegeven door de formule van 
V arshni 11

, die hieronder is weergegeven. 

(6) 

Een andere formule die gebruikt kan worden om de temperatuur afhankelijkheid van de 
bandafstand weer te geven wordt gegeven door die van O'Donnell 12

• Deze formule 
luidt: 

(7) 

in deze formule is <liro> de gemiddelde fonon energie en S een koppelingsconstante. 
Deze koppelingscanstante is gerelateerd aan de elektron-fonon interactie, die weer 
gerelateerd is aan de Huang-Rhys factor. In deze vergelijking zijn de bijdragen verwerkt 
van de elektron-fonon koppeling alsmede de verandering van de roosterconstante. Beide 
formules zullen later in het hoofdstuk verder worden besproken. 
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3.1.2 De breedte van de piek 

Als men de breedte van de piek ofwel de full-width-at-half-maximum (FWHM) van de 
niet-resonantepiek uitzet tegen de temperatuur dan wordt in de literatuur gemeld dat de 
FWHM eerst zal afnemen bij toenemende temperatuur tot een bepaalde minimum 
waarde bereikt wordt om dan vervolgens weer toe te nemen. De verklaring hiervoor is 
dat bij lage temperaturen de vorm van de piek voornamelijk wordt bepaald door de 
grootte verdeling van de kwanturn doosjes. Als nu de temperatuur verhoogd wordt dan 
worden de ladingsdragers opgewarmd in de kwantum doosjes. Deze ladingsdragers 
kunnen vervolgens uit de kwanturn doosjes ontsnappen om vervolgens in een andere dot 
weer te worden ingevangen. Vanwege het gaussische karakter van de grootteverdeling 
van de kwanturndoosjes, zullen de meeste ladingsdragers ingevangen worden door de 
meest voorkomende maat kwantum doosjes. Hierdoor zal de breedte van de piek 
afnemen voor toenemende temperatuur. Als de temperatuur echter hoog genoeg is dan 
zal de elektron-fonon verstrooiing een dominante positie innemen, waardoor de FWHM 
weer zal toenemen.9

• 
10

' 
13 

3.1.3 De totale intensiteit 

Deze totale intensiteit wordt verkregen door een integratie uit te voeren over de piek. 
Het geeft een maat voor het totaal aantal fotonen dat door het ensemble van kwantum 
doosjes wordt uitgezonden. In de literatuur wordt gemeld dat de geïntegreerde intensiteit 
bij toenemende temperatuur zal afnemen. 9

' 
10

' 
13 Zoals is weergegeven in de volgende 

uitdrukking: 

p 
I=-------=--

W' W' E 
1+-+-exp(-) 

Re W k8 T 
(8) 

In deze formule is P gelijk aan het aantal gecreëerde ladingsdragers. W' en W zijn 
stralende recombinatie coëfficiënten. Waarbij W' de overgang van de wetting-laag naar 
de kwantumdoosjes geeft, terwijl W de overgang tussen de kwantumdoosjes beschrijft. 
~geeft de invangsnelheid vanuit de wetting-laag naar de kwantumdoosjes. Eis de 
activeringsenergie. Ook hier zullen we later zien in hoeverre deze formule toepasbaar is 
op de door ons uitgevoerd metingen. 
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3.2 De metingen 

De temperatuur afhankelijke PL-metingen zijn uitgevoerd met behulp van de opstelling, 
die beschreven is in de paragraaf 1.2. De fotoluminescentie wordt met behulp van de 
daar beschreven terugverstrooiings geometrie gemeten. Een drietal van deze metingen 
zijn weergegeven in figuur 24. 
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Figuur 24. De spectra die gemeten zijn bij niet-resonante PL (excitatie bij 1.619 eV), 
voor drie verschillende temperaturen, te weten 5, 60 en 90 K. 

Men kan nu van al deze metingen de positie en de breedte van de piek alsmede de totale 
geïntegreerde intensiteit bepaald worden. Deze waarden staan weergegeven in appendix 
B. We zullen nu deze drie aspecten nader uitwerken en vergelijken met hetgeen we 
verwachtten te zien. 
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3.3 Vergelijk meting en theorie 

3.3.1 Piekpositie 

Als we de piekpositie als functie van de temperatuur uitzetten dan krijgen we figuur 25. 
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Figuur 25. De piekpositie als functie van de temperatuur. Tevens zijn de functie die in 
de literatuur beschreven worden getekend. De fit van de functie van Varshni is 
weergegeven met een gestippelde lijn en de fit van de functie van 0 'Donnell met de 
doorgetrokken lijn. 

Als we kijken naar de twee verschillende fits die in de figuur staan getekend dan valt 
meteen op dat de formule (7) van O'Donnell beter overeenkomt met de gemeten 
waarden. De twee exacte fits zijn weergegeven in de volgende twee: 

E (T) = 1.3157- 436.89Tz 
g T+l.3391·108 

Eg (T) = 1.3135- 0.097( coth( 
98

·
8

) -1) 
T 

(Varshni) 

(O'Donnell) 
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Als we nu kijken naar de waarde voor Eg(O) dan zien we dat beide vergelijkingen 
overeenkomen, deze is ongeveer 1 ,314 eV. Omdat duidelijk is dat de formule van 
O'Donnell beter is dan die van Varshni zullen we in het vervolg werken met de formule 
van O'Donnell. Als we deze formule nader bekijken. Dan kan de gemiddelde fonon 
energie bepaald worden uit het feit dat: 

<nw > 
2k = 98.8 

B 

Voor de gemiddelde fonon energie vinden we met behulp van deze uitdrukking een 
waarde van 17 me V. In de literatuur 14 is een gemiddelde fonon energie voor bulk InAs 
gegeven van 21 me V en voor GaAs 27 me V. Onze waarde voor de gemiddelde fonon 
energie valt lager uit omdat in het gemiddelde alle fononen zijn meegenomen, terwijl ze 
bij ons niet allemaal meedoen. Zoals te zien is in de vorige hoofdstukken. Vervolgens 
kunnen we de koppelingsconstante, S, uitrekenen. Deze wordt nu gelijk aan 5.7. Voor 
bulk GaAs is een koppelingsconstante van 3.0 bekend 12

, en dus is er een sterkere 
elektron-fonon koppeling in de kwantllqldoosjes (zie ook hoofdstuk 2). 

3.3.2 Breedte van de piek 

Indien men de full-width-at-half-maximum (FWHM) van de verschillende pieken 
bekijkt, en deze in een figuur zet dan krijgt men figuur 26. 
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Figuur 26. De FWHM als functie van de temperatuur. 
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We zien dat het gedrag van de FWHM goed overeenstemt met hetgeen in de theorie is 
gemeld. We krijgen een aanvankelijke daling waarna deze zich bij een bepaalde 
temperatuur weer omzet in een stijging. Aan de hand van dit figuur ligt deze 
temperatuur bij ongeveer 
90 K. 

3.3.3 De totale intensiteit 

Als we de waarden van de geïntegreerde intensiteit bekijken dan krijgen we figuur 27. 
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Figuur 27. De geïntegreerde intensiteit als functie van de temperatuur. De gefitte 
functie zal in de tekst verder uigelegd worden. 

Uit de grafiek volgt dat deze voor toenemende temperatuur afneemt. Dit werd ook 
verwacht aan de hand van formule 8. We zien dus dat hetgeen we meten in 
overeenstemming is met wat we verwacht hadden. Het feit dat er bij het omslagpunt een 
extra stijging te zien is in de intensiteit, wordt veroorzaakt doordat de uitlijning tussen 
verschillende metingen iets anders is. Het kan zijn dat de uitlijning bij de laatste 
metingen dusdanig beter was dat alle uitgezonden fotonen gedetecteerd worden. Terwijl 
bij de lage temperatuur metingen een deel van de fotonen verloren gaat. 
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De functie die is weergegeven in figuur 27 is gelijk aan: 

28.94 

Hieruit volgt dat de activeringsenergieEgelijk is aan 101 me V. Deze waarde is in 
overeenstemming wat in andere literatuur voor waarden genoemd worden met 
betrekking tot de activeringsenergie, 100 me V 9• 

10
• 

13
• 

We zullen nu een model uit de literatuur nader bekijken. Dit model geeft een 
beschrijving van het fotoluminescentie spectrum. 
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4. Het Model 

Door Hao Lee et al. 15 is een model opgesteld waardoor het spectrum van een niet
resouante fotoluminescentie meting beschreven wordt. Het beschrijft de 
kwantumdoosjes, waarbij ieder doosje slechts één gebonden elektronen en gaten niveau 
heeft. Wij gebruiken dit model omdat we vermoeden dat wij hetzelfde systeem hebben. 
In dit hoofdstuk zal op dit model verder worden ingegaan en zal worden bekeken of het 
een goede beschrijving geeft van onze metingen. 

4.1 De vergelijkingen 

Het model kan schematisch worden weergegeven zoals te zien is in figuur 28. 
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NwL W'n .. ... 
i n 
I 

~~ 

Rcni\(1-Q ReNJ\f 

~L 

NJ\ 

I ~~ 
[wm • Figuur 28. Een schematische weergave van wat er in het kwantum doosje en wetting

laag gebeurt. De symbolen worden in de tekst verklaard. 

In figuur 28 staat P voor het aantal gaten dat per seconde wordt gecreëerd. We nemen 
voor deze berekening alleen de gaten mee, omdat ze langzamer zijn als de elektronen en 
daarom de snelheid van het volledige proces bepalen. Verder geldt dat NWL de effectieve 
toestandsdichtheid in de wetting-laag is, waarvoor geldt: 
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(9) 

Waarbij mh de effectieve zware gaten massa is, die gelijk is aan 0.4lllo 8• 
15

• Verder zijn 
W en W' stralende recombinatie coëfficiënten, die beide gelijk genomen worden aan 1 0

9 

s·1 15 • De totale oppervlakte dichtheid van de gaten in de wetting-laag is n en m(E) is 
het aantal gaten in de kwantumdoosjes als functie van de energie. Hiervoor geldt: 

m(E) = N vDh(E)fh(E) (10) 

Hierbij is N0 het aantal doosjes, Dh(E) de inhomogeen verbreedde toestandsdichtheid 
van de gebonden kwantumdoosje gaten toestand en fh(E) de gatenverdelingsfunctie. ~ 
is de invangsnelheids coëfficiënt van de wetting-laag naar de gebonden gaten toestand 
van het kwantumdoosje en ~ is de overeenkomstige coëfficiënt voor de emissie. 
Waarbij ~ gelijk is aan: 

NWL E 
R =-R exp(-) (11) 

e N c kT 
D B 

Als we dan aannemen dat we een evenwicht moeten hebben in zowel de wetting-laag als 
de kwantumdoosjes dan krijgen we de volgende twee vergelijkingen: 

(12) 

SAD;n = SADuit (13) 
NWL E 

RcnDh (1- fh) = N vDh N Re exp( k T)fh + WN vDhfh 
D B 

V oor de toestandsdichtheid van de gebonden gaten toestand en die van de gebonden 
elektronen nemen we aan dat het gaussische functies zijn met gemiddelde Eh en Ee 
respectievelijk en een spreiding van crh en cre. Hierbij wordt het nulpunt van de energie 
gedefinieerd door de rand van de wetting-laag bij de gaten zie figuur 29. 
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Figuur 29. De energieschaal. 

Als we nu aannemen dat n constant is dan volgt uit de vergelijkingen 12 en 13 dat de 
verdelingsfunctie van de gaten in de kwantumdoosjes gelijk zal zijn aan: 

1 
fh = k E 

mh n E- Fh 
(14) 

1 + 7di2 -;-Texp( knT ) 

Waarbij ~ de fermi energie van de gaten is. Vervolgens geldt dat de intensiteit er als 
volgt uit zou moeten zien: 

l(E) oc le-hh + le-WL 

l(E) oc WD/E)f.(E)fh(E) + W' JdE' D.(E')Dwr (E- E')f.(E')fwr (E'-E) (lS) 

Hierbij staat Ie-hh voor de overgang van het gebonden elektronen niveau in het 
kwantumdoosje naar het gebonden zware gaten niveau in hetzelfde kwantumdoosje. 
Ie-WL staat voor de overgang van het gebonden elektronen niveau in het kwantumdoosje 
naar een gaten niveau in de wetting-laag. De overgang van een elektronen niveau in de 
wetting-laag naar een gebonden zware gaten niveau in het kwantumdoosje doet niet 
mee, omdat de invangsnelheid van de elektronen in de kwantumdoosjes zo hoog is dat 
er geen elektronen meer in de wetting-laag aanwezig zijn. 
Verder geldt dat Dj(E) de gezamenlijke toestandsdichtheid tussen de gebonden 
elektronen en de gebonden gaten overgang is. Er geldt dat fiE) de verdelingsfunctie van 
de elektronen gelijk is aan: 

1 f. = 1---------
0.4mo k8 E- EFe 

1+-2--Texp( k ) 
;rli n 8 T 

(16) 

Waarbij EFe de elektronen fermi energie is. 
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Op basis van de PLE metingen nemen we de volgende benadering voor DWL(E): 

(17) 

Aan de hand van formule 15, kunnen we nu de verschillende spectra uitrekenen. Hierbij 
dienen we rekening te houden met het feit dat door een temperatuursverandering de 
bandafstand verandert. Hierdoor zal de Ee ook veranderen als functie van de temperatuur 
en wel als volgt: 

- - 98J 
Ee(T) = Ee(O)- 0.097(coth(T) -1) (18) 

Waarbij de constanten gehaald zijn uit de niet-resonante temperatuur afhankelijke 
metingen. We zullen nu de laatste term uit formule 15 behandelen. Deze term beschrijft 
de overgangen van het gebonden elektronen niveau in de kwantum doosje naar het gaten 
niveau in de wetting-laag. Deze term kan men verder uitwerken tot: 

W' m "' (E'-E )2 1 1 
a .j2; ,;2 JdE'exp(- 2a2e )(1- mh kB E' )( E'-E ) 

e E e 1 + -2 - T exp(-) exp(--) - 1 
7ttz n kBT kBT 

De eerste term beschrijft de overgang van het gebonden elektronen niveau naar het 
gebonden gaten niveau. Deze term kan geschreven worden als: 

(19) 

W (E ) 2 1 1 
-=exp(- -~ ) (1- ) 
a.J2; 2a 1+ mh kB Texp(E-EFh) 1+ mh ~T x (E-EFe) 

7th 2 n ~T 7ttz 2 n ep ~T 

(20) 

In tabel 1 staan de waarden voor de verschillende constanten weergegeven. 
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Tabell. De waarden van de gebruikte constanten. 

constante Waarde referentie 

mh oA Il1o=3.64·1 o-Jl kg 8, 15 

li 6.5912·10-16 eV s 

kB 8.629·10-5 eV K 1 

Ee 1.295- 0.097(coth(98.8/T)-1) eV 16 

Eh 0.040 eV 16 

cre 25meV 16 

crh 17.5 meV 16 

crWL 10meV 16 
w 109 s-1 15 
W' 109 s-1 15 

EFe 1.376 eV 16 

EFh 10meV 
n 1014 m-z 16 

ll 1.255- 0,097(coth(98.8/T)-1) eV 16 

cr 18.6meV 16 

We gaan uit van een excitatie met 0.75 W/cm2 dan wil dat zeggen datje ongeveer 2·1018 

elektron gat paren cm-2 creëert. Als we vervolgens uitgaan van een volledige bezetting 
van de kwantum doosjes met per doosje één elektron gat paar, en een aantal doosjes van 
1010 cm-2

, dan krijg je dat er zich nog 2·1 018 gaten cm-2 in de wetting-laag moeten 
bevinden. Men kan nu met behulp van de volgende formule de Fermi energie voor de 
gaten uitrekenen: 

(21) 
-<X> 

Aan de hand hiervan kom je uit op een Fermi energie van 21 me V. Dit betekent dat de 
kwantumdoosjes maar voor ongeveer driekwart gevuld zijn. Aangezien het hiermee 
helemaal onmogelijk is om het gewenste spectrum te reproduceren, kan deze Fermi 
energie niet juist zijn 
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4.2 Resultaten 

Als we nu met behulp van formule 15 het spectrum uitrekenen dan zien we het 
volgende, zie figuur 30. 

- - - - · simulatie 
-·-·-·-9-wl 

1,20 1 ,25 1 ,30 1 ,35 1,40 1.45 

Energie (eV) 

Figuur 30. Gesimuleerde en gemeten spectrum bij 20 K 

Zoals te zien is, komen de twee spectra redelijk overeen. Alleen aan de hoge energie 
kant is er een behoorlijke discrepantie. Als we dezelfde waarde voor de parameters 
gebruiken maar bij een temperatuur van 100 K dan krijgen we figuur 31. 
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Figuur 31. Gesimuleerde en gemeten spectrum bij 100 K 
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Uit de figuur blijkt duidelijk dat de afwijking groter is geworden. De positie van de piek 
wordt door de simulatie goed voorspeld. Dit komt doordat de piek gedomineerd wordt 
door de positie van de overgang van het gebonden elektronen niveau naar de wetting
laag en hierin wordt de verandering van de temperatuur al weergegeven via de Ee. 
De breedte van de piek verandert niet voldoende, waaruit blijkt dat er nog een 
temperatuur afhankelijkheid van de breedte van de pieken mist. 
Tevens moeten we concluderen dat er nog iets anders mis is. Er zouden zich namelijk 
bij lage temperaturen, door de hoge invangsnelheid van de ladingsdragers door de 
kwantumdoosjes, geen ladingsdragers in de wetting-laag moeten bevinden. Hierdoor 
zou er alleen in het gedeelte van de staart van de Fermi-Dirac verdeling, een aantal 
gaten in de wetting-laag zijn. Dit kunnen er echter nooit genoeg zijn om de relatief grote 
intensiteit van de overgang naar de wetting-laag te verklaren. Dit ondanks het feit dat 
we in de berekeningen in plaats van een stap functie al een wat realistischere functie, en 
gaussische overgang, hebben gebruikt. Hierdoor zijn er wel meer gaten maar dit zouden 
er nog altijd niet genoeg zijn. 
Een mogelijke oplossing kan zijn dat de constanten die uit het gebruikte model komen 
niet de juiste waarden hebben voor onze kwantumdoosjes. Momenteel is er namelijk 
gerekend met een gelijke recombinatie snelheid voor beide recombinatie processen. Het 
is echter mogelijk dat deze waarden verschillend zijn en zo de ene piek meer 
bevoordelen dan de ander. 
Om een echt behoorlijke bijdrage van de wetting-laag te krijgen zou de enige 
mogelijkheid zijn om hard te pompen, of te wel veelladingsdragers te creëren, hierdoor 
zou de Fermi energie opschuiven tot in de wetting-laag. Op deze manier zal de wetting
laag wel degelijk een grote rol gaan spelen. Bij onze metingen is echter niet hard 
gepompt waardoor de Fermi energieën niet in de wetting-laag kan vallen. 
Al met al moet er zeer getwijfeld worden aan de juistheid van de door dit model 
verkregen spectra. Ze lijken de spectra goed te beschrijven, maar de manier waarop dat 
ze dit doen lijkt niet overeen te komen met wat reeds bekend is over de spectra en hun 
ontstaan. 
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5. Selectieve temperatuur afhankelijke PL 

Op dezelfde manier als we de niet-resonante PL als functie van de temperatuur gemeten 
hebben, kunnen we ook resonante PL als functie van de temperatuur meten. De hierbij 
verkregen spectra zullen in dit hoofdstuk worden besproken. 

5.1 Voorbeschouwing 

Zoals ook al het geval was bij de niet-resonante PL-metingen, zal hier eveneens de 
bandafstand een functie van de temperatuur zijn. Daardoor moeten we er rekening mee 
houden dat doordat de bandafstand verschuift we als we de temperatuur verhogen een 
ander formaat kwantumdoosjes exciteren. 

5.2 Metingen 

De metingen zijn wederom verricht met de opstelling zoals hij getekend is in de 
paragraaf 1.2 op bladzijde 6. Ook hier is gemeten met een terugverstrooiings geometrie. 
Het verloop van de spectra als de temperatuur van 5 K naar 100 K gaat, is weergegeven 
in figuur 33. 
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Figuur 33. De spectra bij temperaturen van 5K tot lOOK waarbij de verschillende 
spectra een andere offset hebben ter verduidelijking. Er is geëxciteerd met licht met een 
energie van 1.352 eV 
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Zoals te zien is heb je ook hier weer dezelfde roodverschuiving die we al eerder hebben 
gemeten bij de niet-resonante PL. Bij lage temperaturen zien we echter de multi-fonon 
pieken die kenmerkend zijn voor resonante PL. Op het moment dat dan de temperatuur 
toe zal nemen, zal de energie voor een aantalladingsdragers groot genoeg worden om te 
ontsnappen naar de wetting-laag. Op dat moment kunnen zij zich vrij bewegen in de 
wetting-laag en kunnen ze weer net als bij niet-resonante PL recombineren via iedere 
gewenste kwantumdoosje. Hierdoor krijgen we de niet-resonante structuur weer terug 
zoals te zien is in figuur 33. 
Als we de temperatuur nu echter nog meer verhogen dan meten we de spectra zoals ze 
zijn weergegeven in figuur 34. 
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Figuur 34. De spectra bij temperaturen van 5K en 125K tot 140 K waarbij de 
verschillende spectra een andere offset hebben ter verduidelijking. Er is geëxciteerd bij 
een energie van 1.352 eV. 

We zien dat de niet-resonantepiek verdwijnt en wederom opsplitst in multi-fonon 
pieken te zien krijgen. Dit is verduidelijkt in figuur 35, waar gemeten is bij een 
temperatuur van 140 K. 
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Figuur 35. Spectrum bij excitatie met 1.352 eVen gemeten bij 140 K De multi-jonon 
replicatie is duidelijk zichtbaar. 

De in de figuur aangegeven waarden voor de multi-fonon replicatie komen redelijk 
overeen met de literatuurwaarde van 32 me V. Als we gaan kijken naar wat 
excitatieenergie zou zijn als we doortellen vanaf de meest rechtse piek, dan komen we 
op een excitatieenergie van 1.368 eV. We hebben echter geëxciteerd met een energie 
van 1.352 eV. De temperatuur waarbij gemeten is bedraagt echter 140 K, wat overeen 
komt met 0.012 eV. Het lijkt dus dat we door het verhogen van de temperatuur niet 
meer exciteren bij 1.352 eV, maar daar nog 12 me V bij op moeten tellen ten gevolge 
van een hogere temperatuur. We komen dan op een excitatieenergie van 1.368 eV. 
Als we bij lage temperaturen meten dan zal de emissiekans voor een LO fonon gelijk 
zijn aan 1 en de absorptiekans zal gelijk zijn aan 0. Dit volgt uit het feit dat de 
emissiekans gelijk is aan Nq+ 1 en de absorptiekans gelijk is aan Nq, waarbij voor Nq 
geldt dat deze gelijk is aan: 

1 (22) 

Nq = tuu 
exp(-k )-1 

BT 

44 



Als echter de temperatuur toeneemt dan zal de Nq toenemen en dus zal de absorptiekans 
toenemen. Hierdoor zal de kans dat een elektron een LO fonon kan absorberen 
toenemen, waardoor deze in energie toeneemt. 
Zoals te zien is in de paragraven 3 .1.3 en 3.3 .3, zal als de temperatuur boven de 1 00 K 
uitkomt, de niet-resonantepiek zal uitdoven. Maar schijnbaar zal dat wat er nog 
aanwezig is met behulp van LO fononen, zich in bepaalde energiegebieden groeperen, 
om op die manier weer de multi-fonon replicatie te verzorgen. 
Waarom dat dit gebeurt, is nog niet duidelijk en het zal dus nog meer onderzoek 
vereisen om dit volledig te begrijpen. 
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6. Conclusies 

In dit hoofdstuk zullen de conclusies die uit de eerdere hoofdstukken naar voren zijn 
gekomen nogmaals herhaald worden. We hebben wederom een onderscheid gemaakt 
tussen de polarisatie en de temperatuur afhankelijke metingen. 

6.1 Polarisatie metingen 

In tegenstelling tot wat we verwachten, een s-polarisatie ten gevolge van het feit dat we 
een zware gaten grondniveau hebben in de kwantumdoosjes, meten we een p-polarisatie. 
Dit wordt veroorzaakt door een 'uitrekking' in de groeirichting als gevolg van de 
ruimtelijke scheiding van een elektron-gat paar, een dipool. Hierdoor zal de polarisatie 
zich naar de groeirichting richten. 
Deze dipool kan alleen maar ontstaan als de elektronen en de zware gaten ruimtelijk van 
elkaar gescheiden zijn. Het feit dat zich een scheiding voordoet kan verklaard worden 
door de niet-uniforme spanningsverdeling in het kwantumdoosje. Ook als we naar de 
Huang~Rhys factor kijken dan kan de hoogte van deze factor alleen maar verklaard 
worden door een sterke elektron-fonon koppeling door middel van Fröhlich interactie 
waarvoor een dipool onmisbaar is. 

6.2 Temperatuur afhankelijke metingen 

Wanneer we nu overgaan naar de temperatuurmetingen dan zien we dat we bij niet
resonante PL, de piekpositie goed kunnen weergeven met formules die in de literatuur 
voor de verandering van de bandafstand als functie van de temperatuur gegeven worden. 
Met name de formule van O'Donnell, formule 7, geeft een zeer goede benadering voor 
de meetwaarden. Ook de oppervlakte onder de piek kunnen we goed in een formule 
vatten. Het blijkt dat het verband dat er is tussen de FWHM en de temperatuur goed 
overeenkomt met in de literatuur vermeldde verbanden. 
Om te kijken of we de gegevens die we gemeten hebben ook kunnen verklaren aan de 
hand van een model uit de literatuur, is dit model voor ons geval verder uitgewerkt. 
Hieruit blijkt dat we de piekpositie goed met het model kunnen bepalen, maar dat over 
het oppervlak en de FWHM niets valt te zeggen. Het feit dat de piekpositie wel klopt 
maar de andere twee zaken niet, wordt veroorzaakt door het feit dat in dit model de 
overgang van het gebonden elektronen niveau naar een gatenniveau in de wetting-laag 
velen malen sterker is dan de overgang in de kwantumdoosjes. Omdat in deze piek het 
juiste temperatuursverband voor de piekpositie zit zal dit ook in het spectrum tot een 
juist gedrag van de piek leiden. Aan de hand van de feiten die tot nu toe boven water 
zijn gekomen met behulp van het model, lijkt het er op dat het model ondanks zijn 
redelijke resultaten niet voldoet om de door ons gedane metingen te beschrijven. Het 
verdient dan ook aanbeveling dat er in een later stadium nogmaals naar gekeken wordt 
om het zodanig te corrigeren dat het de metingen wel goed beschrijft. 
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Tot slot is er nog gekeken naar de temperatuur afhankelijkheid van resonante PL
metingen. Hierbij valt op dat bij temperaturen tot 1 00 K, de elektronen uit de 
kwantumdoosjes thermische geëxciteerd worden naar de wetting-laag en vandaar terug 
kunnen vallen naar alle kwantum doosjes, waardoor wederom het beeld ontstaat dat we 
gezien hebben bij de niet-resonante PL. Als we echter bij nog hogere temperaturen gaan 
kijken zien we dat de multi-fonon replicatie die we ook bij SK zien, terug krijgen. Dit 
kan veroorzaakt worden doordat de absorptiekans van fononen sterk toeneemt. 
Hierdoor kunnen zowel LO fononen geabsorbeerd als geëmitteerd worden. Wat het 
precieze mechanisme hier achter is, kan later nog worden uitgezocht zodat er ook op dit 
gebied een betere kennis ontstaat. 
Verder verdient het nog aanbeveling om het model aan te passen zodat het ook de 
resonante PL-metingen kan voorspellen. 
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Appendix A 

Depolarisatie-metingen 

In deze appendix staan de meetwaarden van de depolarisatie-metingen. Er werd 
gemeten op drie verschillende plaatsten in de meetopstelling zoals deze getekend is in 
figuur 3 op bladzijde 3. 
Deze plaatsen zijn: 
1. Vlak achter de polarisator, om te bepalen wat de begin polarisatie is. 
2. Achter de focusserende lens, maar voor de cryostaat. 
3. Achter de cryostaat. 
De eerste collecterende lens achter de cryostaat is meegenomen tegelijk met de 
focuserende lens. De andere lens is niet meegenomen, omdat een eventuele polarisatie 
draaiing door deze lens niet van invloed is op de eigenlijke metingen. 

Bij de eerste serie metingen was de inkomende laserbundel p-gepolariseerd. Des en p 
staan voor welke component van de bundel er gemeten is. 

À 1 2 3 
(nm) 

s (f.!W) p(mW) s (f.!W) p(mW) s (f.!W) p(mW) 
766 3.23 0.582 3.91 0.582 2.25 0.412 
800 3.31 0.592 3.33 0.578 2034 0.393 
850 2.06 0.353 2.40 0.360 1.21 0.235 
900 2.12 0.381 3.03 0.408 1.98 0.260 
950 1.33 0.186 1.91 0.191 0.758 0.1129 
1000 1.446 0.1037 2.20 0.0991 0.856 0.0688 

Indien we nu voor ieder van deze posities de polarisatie uitrekenen met de formule 

I(p)- I(s) 

I(p) + l(s) 
(Al) 

dan krijg je de volgende waarden voor de polarisatie. 
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À. 1 2 3 
(run) 
766 0.98896 0.98665 0.98914 
800 0.98888 0.98854 0.98816 
850 0.98840 0.98675 0.98975 
900 0.98893 0.98526 0.98488 
950 0.98580 0.98020 0.98774 
1000 0.97250 0.95656 0.97542 

Zoals men kan zien in de tabel zijn de waarden bij een bepaalde golflengte nagenoeg 
gelijk. Daarom kunnen wij aannemen dat voor een p-gepolariseerde bundel de optica 
geen invloed heeft op de polarisatie. 
We kunnen nu hetzelfde doen voor een inkomende laserbundel dies-gepolariseerd is. 
De meetwaarden worden dan. 

À. 1 2 3 
(run) 

s(mW) p(J.LW) s(mW) p(J.LW) s (mJ.LW) p(J.LW) 
766 0.576 6.10 0.605 5.96 0.409 5.17 
800 0.557 3.81 0.587 3.72 0.405 3.22 
850 0.322 3.00 0.337 3.87 0.232 2.8 
900 0.383 1.852 0.381 1.99 0.241 1.184 
950 0.1855 2.37 0.223 2.24 0.1397 1.20 
1000 0.1032 3.12 0.1043 3.14 0.0713 1.823 

Ook nu kunnen we weer de polarisatie uitrekenen en indien we nu in formule Al dep 
en s omdraaien, dan krijgen we. 

À. 1 2 3 
(run) 
766 0.97904 0.98049 0.97503 
800 0.98641 0.98741 0.98422 
850 0.98154 0.97729 0.97548 
900 0.99038 0.98961 0.99022 
950 0.97477 0.98011 0.98297 
1000 0.94131 0.94155 0.95014 

Zoals we kunnen zien zijn ook deze waarden niet afhankelijk van de positie waar ze 
gemeten zijn. We kunnen uit deze metingen dus concluderen dat de optica geen invloed 
uitoefent op de polarisatie van de inkomende lichtbundel. 
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Appendix B 

Niet-resonante PL-metingen 

In deze appendix worden de waarden gegeven van de positie, breedte en geïntegreerde 
intensiteit van de spectra, deze spectra zijn gemeten bij 766 nm of 1.619 eV. Omdat niet 
iedere dag dezelfde uitlijning en ingestraalde vermogen heeft, wordt gezorgd dat de 
piekhoogte steeds gelijk is. De factor die hierdoor onstaat is vervolgens ook verrekend 
met de geïntegreerde intensiteit. De waarden die hierdoor ontstaan, staan vermeld in de 
kolom met als titel gecorrigeerd. 

Meting Intensiteit Gecorrigeerde Piekpositie FWHM Piekhoogte 
(eV) Intensiteit (eV) (me V) 

(eV) 
26-0S SK S37.32820 1.312S 61.6 8063 

8K S13.64010 1.3141 61.1 77S6.1 
9K S00.77667 1.3137 62.7 7S43.4 
liK SS2.64412 1.3131 60.4 8476.6 
14K SS0.0020S 1.313S 62.1 84S6.6 

27-0S SK 618.22330 S24.SS43 1.3133 61.3 9S02.8 
17K 618.00949 S24.3729 1.3131 62.0 9S08.4 
20K 637.88101 S41.2336 1.3116 60.S 10021.2 
2SK S68.236SO 482.1411 1.3139 60.8 8877.7 
31K S67.S39S1 481.S498 1.314S S9.7 9008.7 

28-0S SK S74.91719 S24.1471 1.3139 62.1 8844.0 
40K SS2.61774 S03.8169 1.3107 S8.1 8948.8 
49K S8S.43996 S33.7407 1.3107 S7.9 9704.9 
SOK 603.S7472 SS0.2740 1.3098 S6.7 99S6.3 

29-0S SK S27.97372 S19.61S3 1.3149 61.1 8192.7 
60K S69.67808 S60.6S94 1.3079 S2.2 10030.6 
90K 489.11177 481.3686 1.2863 4S.9 9308.2 

08-06 SOK 86S.82607 S41.3038 1.3112 S4.7 14S19.0 
SSK 911.39922 S69.79S6 1.3088 S4.S 1SS60.8 
60K 928.79S96 S80.6718 1.3079 S2.7 16SOS.3 

1S-06 SK 766.61486 S29.6671 1.3126 62.6 11670.0 
2SK 734.3107S S07.3477 1.3116 S9.7 11S74.S 
SOK 72S.7907S S01.4611 1.3088 SS.6 1217S.3 
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Meting Intensiteit Gecorrigeerde Piekpositie FWHM Piekhoogte 
(eV) Intensiteit (eV) (me V) 

(eV) 

16-06 50K 815.14127 537.9026 1.3102 55.1 13755.5 

65K 864.20036 570.2761 1.3055 51.4 15388.6 

70K 881.41394 581.6352 1.3032 49.1 16184.7 
75K 875.81249 577.9388 1.2985 49.8 16774.8 

17-06 50K 817.19960 533.4093 1.3098 55.1 13906.4 
75K 887.73723 579.4512 1.2975 48.1 16786.0 
80K 859.63913 561.1107 1.2943 47.9 16349.3 
85K 809.37613 528.3027 1.2881 47.6 15333.7 

22-06 50K 613.99816 572.3625 1.3083 57.9 9737.4 
90K 545.81628 508.8041 1.2909 48.4 10200.9 
95K 475.43483 443.1953 1.2847 48.5 8812.8 

23-06 95K 489.64920 441.3854 1.2877 49.1 9113.5 
lOOK 418.22271 376.9993 1.2834 47.7 7681.2 
125K 162.33817 146.3368 1.2646 64.5 2624.5 

24-06 95K 833.19893 417.5576 1.2839 48.7 16392.7 
105K 801.99464 401.9195 1.2810 49.8 14730.2 
llOK 459.59850 230.3277 1.2726 51.3 11135.4 
140K 0 0 
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