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Samenvatting 

Er zijn fotoluminescentiemetingen uitgevoerd aan kleine ensembles zelfgeorganiseerde InAs
quanturn dots. De oppervlaktedichtheid van de quanturn dots is erg hoog, namelijk zo'n 
10 11 cm -2

• Om te kunnen meten aan een aftelbaar aantal quanturn dotsis ervoor gekozen om 
mesa's te etsen op het preparaat. Uitgaande van maskerafmetingen van ongeveer 2 x 2 p,m 2 

zijn afmetingen van ongeveer 0,2 x 0,2 p,m 2 bereikt. De aan deze mesa's gemeten spectra 
laten zien dat het macrofotoluminescentiespectrum opbreekt tot een gepiekte structuur. De 
FWHM van de individuele piekjes, elk afkomstig van één quanturn dot, blijkt ~ 140 p,eV. 
Tenslotte is een eerste aanzet gegeven tot het toekomstige doel van de microfotoluminescen
tiemetingen, namelijk het meten van multi-fanon-relaxatie-processen aan individuele quanturn 
dots. 
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1. Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt eerst een kader aangegeven waarbinnen dit afstudeeronderzoek heeft 
plaatsgevonden, en wordt de afstudeeropdracht omschreven. Nadat besproken is wat quanturn 
dots zijn en wat een paar toepassingen ervan zijn, zal het eigenlijke onderwerp van het 
afstudeerwerk aan de orde komen, namelijk microfotoluminescentie. Tot slot van dit hoofd
stuk zal de verdere opbouw van dit verslag worden besproken. 

l.I. Omschrijving van de afstudeeropdracht 

Binnen de vakgroep Halfgeleiderfysica wordt onderzoek gedaan aan materialen voor halfgelei
dertoepassingen. Een onderdeel hiervan betreft de groei en karakterisatie van optisch actieve 
materialen. Een onderdeel hiervan is het onderzoek aan quanturn dots. Hiertoe zijn al veel 
macrofotoluminescentiemetingen gedaan aan quanturn dot-materiaal. Hierbij wordt gemeten aan 
grote verzamelingen quanturn dots (ongeveer 10.000 stuks). De volgende stap is nu om micro
fotoluminescentiemetingen te gaan doen aan hetzelfde materiaal. Dat betekent het meten van de 
fotoluminescentie van een kleine verzameling quanturn dots (10 tot 100 stuks). De opdracht 
voor dit afstudeerwerk kan dan ook als volgt worden omschreven. 

Het realiseren van microfotoluminescentiemetingen aan een preparaat met InAs-quanturn dots. 

Microfotoluminescentiemetingen zullen binnen de vakgroep gebruikt gaan worden om theore
tische voorspellingen over het gedrag van ladingsdragers in quanturn dots experimenteel te 
toetsen. Dit betreft met name meting van zogenaamde multi-fanon-verstrooiing aan indivi
duele quanturn dots, een effect dat aan grote verzamelingen quanturn dots al gemeten is. 

1.2. Wat zijn quanturn dots? 

Quantumdoosjes, of quanturn dots, zijn kleine 3-dimensionale structuren in halfgeleiders, 
waarin 3-dimensionale quanturnmechanische opsluiting van elektronen en gaten plaatsvindt. 

Het eerste voorstel voor het maken van een quanturndoosjes voor toepassing in een half
geleiderlaser werd gedaan door Arakawa in 1982 [ 1]. In de jaren daarna werd geprobeerd 
daadwerkelijk zulke quanturndoosjes te maken. De eerste pogingen werden uitgevoerd met 
behulp van lithografie, hergroei en condensatie in glasachtige matrices. Omdat de afmetingen 
van een quanturndoosje kleiner moeten zijn dan enkele tientallen nanometers, is deze 
fabricagetechniek erg moeilijk. Met de opkomst van zelfgeorganiseerde groei werd het mogelijk 
kleine dots ('druppeltjes') InAs of In GaAs met afmetingen van l 0 à 20 nm op een GaAs
substraat te groeien met de eigenschappen van het theoretische quantumdoosje. Om deze 
reden kwam de term 'quanturn dot' steeds meer in gebruik dan de term 'quantumdoosje' [35]. 

De formatie van quanturn dotskanop verschillende manieren plaatsvinden. Naast epitaxiale 
groei zijn dat het atoom voor atoom samenstellen met een AFM en condensatie in glazen, 
polymeren, colloïden, kristallen of vloeistoffen. Op de epitaxiale groei van quanturn dots zal 
in paragraaf 2.1. verder worden ingegaan. 

1 
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1.3. Toepassingen van quanturn dots 

Een drietal mogelijke toepassingen van quanturn dots zal hier worden genoemd, namelijk het 
bestuderen van atomaire eigenschappen op macroscopische schaal, quanturn dot-lasers en 
andere halfgeleiderbouwstenen. 

Een fundamentele toepassing van quanturn dots is de mogelijkheid om atomaire eigen
schappen op macroscopische schaal te kunnen bestuderen [2]. De elektronische structuur van 
een quanturn dot is door de 3-dimensionale opsluiting immers vergelijkbaar met die van een 
atoom, maar een quanturn dot bestaat zelf uit l 03 tot l 05 atomen. Eigenschappen die 
onderzocht kunnen worden zijn bijvoorbeeld ionisatie-energieën, excitatie-energieën en 
schillenstructuur. Voor onderzoek met magneetvelden zijn bij quanturn dotsin vergelijking 
lagere magneetvelden nodig dan bij atomen. Overeenkomstige magneetvelden bij het onder
zoek aan atomen zouden onbereikbaar zijn. Zelfs eigenschappen van moleculen kunnen 
worden onderzocht met behulp van Vertical Coupled Quanturn Dots (zie paragraaf 2.1.1.). 

Het actieve gebied in een quanturn dot-laser bestaat uit één of meerdere lagen quanturn dots. 
De voordelen van een quanturn dot-laser ten opzichte van een conventionele quanturnput
laser zijn een grote versterking, een kleine drempelstroomdichtheid en een kleine temperatuur
afhankelijkheid daarvan, de mogelijkheid tot het maken van een single mode-laser en de 
mogelijkheid voor toepassingen bij zeer hoge frequenties . Door verschillende lagen gekoppelde 
quanturn dots boven elkaar te groeien (Vertical Coupled Quanturn Dots , VCQD) kan de 
dichtheid van de quanturn dots in de actieve laag worden geoptimaliseerd voor een minimale 
grensstroomdichtheid. Hierbij neemt bovendien de versterking toe en de relaxatietijden af. 

Micro-elektronische en opto-elektronische bouwstenen op basis van quanturn dots hebben als 
groot voordeel dat de discrete energieniveaus van de ladingsdragers niet over een, met de tem
peratuur toenemend, energiebereik van kT worden uitgesmeerd zoals dat bij continue energie
niveaus het geval is [2]. Daarom worden quanturn dots bijvoorbeeld gebruikt in fotodetectors . 

1.4. Microfotoluminescentie 

In deze paragraaf bespreken we een aantal basisaspecten van een microfotoluminescentiespec
trum. Door de eigenschappen van het spectrum te kwantificeren, bepalen we de eigenschap
pen van de quanturn dotsin het gebied waarvan we fotoluminescentie meten. In paragraaf 2.3. 
zal worden besproken hoe anderen microfotoluminescentie hebben gemeten. We zullen daar 
ook onze keuze voor het meten aan quanturn dotsin een nat-geëtste mesa toelichten. 

Het meten van fotoluminescentie aan quanturn dots kan ons iets leren over de eigenschappen 
van quanturn dots en de fysische processen die zich erin afspelen. Fysische processen die een 
rol spelen zijn bijvoorbeeld de opsluiting van ladingsdragers en recombinatieprocessen. Een 
eigenschap die van belang is voor toepassingen zoals quanturn dot-lasers is het versterkings
spectrum van de quanturn dots. Belangrijke parameters zijn de intensiteit van de fotolumines
centie, de golflengte waarbij de quanturn dots luminesceren en variatie daarin (de breedte van 
de fotoluminescentiepiek). 

2 
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Het spectrum van één quanturn dot bestaat uit een delta-piek voor elk energieniveau in de 
quanturn dot (grondniveau en eventueel aangeslagen niveaus). Wanneer we met een voldoen
de laag vermogen exciteren, verwachten we per quanturn dot dus één delta-piek bij de energie 
van het grondniveau. De positie van die piek in het spectrum wordt bepaald door de vorm en 
afmetingen van de betreffende quanturn dot. Deze eigenschappen worden door de groei 
bepaald. Door het optimaliseren van de groeicondities van zelfgeformeerde quanturn dots 
probeert men dan ook om een zo homogeen mogelijk verdeling van de quanturn dots te 
bereiken, maar er is nog altijd een spreiding in hun vorm en afmetingen van 5 tot 10%. 

Een macrofotoluminescentiespectrum bestaat uit bijdragen van zo'n 104 quanturn dots 
( spotgrootte 102 J.Lm 2 

, dichtheid 1 0 10 quanturn dots per cm 2 
) . De breedte van de macrofoto

luminescentiepiek op de halve hoogte (full width at half maximum, FWHM) wordt dus 
bepaald door de spreiding in de vorm en afmetingen van de quanturn dots. Dit wordt de 
inhomogene verbreding genoemd. Voor onze InAs-quanturn dots is de inhomogene verbreding 
ongeveer 65 meV. Anderen vonden voor InAs-quanturn dots ongeveer 60 me V [31], 50 me V 
[17], 30 meV [23], maar ook 80 meV [35] en 200 meV [30]. Met groei op (111)B- en 
(31l)B-substraten zijn lijnbreedtes rond 10 meV bereikt, zie de paragrafen 2.1.3. en 2.1.4. 
[13] [14]. 

De breedte van het spectrum van één quanturn dot wordt bepaald door de onzekerheidsrelatie 
van Heisenberg. Aangezien de levensduur van het grondniveau in onze InAs-quanturn dots 
van de orde 30 picoseconde [2] is, vinden we een minimale piekbreedte van de orde 10 J,LeV. 
Dit komt overeen met de piekbreedte van 50 J.LeV die Toda et al. [28] meldt voor InAs
quanturn dotsin GaAs. 

Onze InAs-quanturn dots bevatten 2 à 3 duizend InAs-moleculen. Één molecule InAs erbij 
komt overeen met een energieverschil van het grondniveau van ongeveer 60 J,LeV, dat is dus 
de minimale afstand tussen de pieken. [31] 

Om de individuele pieken van de quanturn dots te kunnen onderscheiden, is het maximale 
aantal te exciteren quanturn dots van de orde 102 à 103 is ( 65 me V gedeeld door 60 J.Le V 
gedeeld door een factor 3 à 10 om niet te veel overlappende pieken te hebben). Voor het geval 
er misschien ook nog pieken van aangeslagen niveaus zouden zijn, willen we het liefst slechts 
een aantal van de orde 101 à 102 quanturn dots exciteren. Bij een dichtheid van 1010 à 10 11 

quanturn dotsper cm 2 betekent dat een excitatie-oppervlak van 10- 1 J.Lm 2 en dus afmetingen 
van 0,1 à 1 J.Lffi. Uit de literatuur volgt een viertal methoden om dit te realiseren, namelijk 
door het etsen van mesa's, door het aanbrengen van een masker, direct meten met een 
microscoopobjectief en met behulp van een Near-field Scanning Optica! Microscope. Deze 
methoden worden besproken in paragraaf 2.3. 

3 
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1.5. Opbouw van dit verslag 

In hoofdstuk 2 zullen de epitaxiale groei van quanturn dots en eigenschappen van quanturn 
dots (het gedrag van ladingsdragers) worden besproken. Verder zal het werk van anderen die 
microfotoluminescentie aan quanturn dots hebben gemeten, worden beschreven. Aan de hand 
hiervan zal tevens onze keuze voor het meten aan nat-geëtste mesa's worden toegelicht. 

In hoofdstuk 3 wordt het etsen van de mesa's besproken. Na een bespreking van het ontwerp 
van een etsmasker en een korte toelichting op het etsprocedure, zullen de resultaten van het 
etsen worden getoond. 

In hoofdstuk 4 zal de opstelling die gebruikt is voor het meten van microfotoluminescentie 
worden besproken. 

Hoofstuk 5 bevat een bespreking van de resultaten van de metingen. 

In hoofdstuk 6 tenslotte, worden conclusies getrokken en enkele aanbevelingen gedaan voor 
toekomstig werk. 

4 
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2. Theorie 

In dit hoofdstuk gaan we eerst in op de groei van quanturn dots. Daarna zullen we een aantal 
aspecten rond de opsluitingvan ladingsdragers in quanturn dots bespreken. Tenslotte bekijken 
we in paragraaf 2.3. de methoden en resultaten van anderen die microfotoluminescentie aan 
quanturn dots hebben gemeten en maken we een keuze voor een meetmethode. 

2 .1. Groei van zelfgeorganiseerde quanturn dots 

De eerste pogingen om quanturn dotstemaken werden uitgevoerd door kleine structuren te 
etsen op preparaten met quantumputten. Later werden 
quanturn dots gemaakt door middel van hergroei op 
substraten waarop door middel van lithografie structuren 
waren aangebracht. Zie figuur 2.1. Quanturn dots forme
ren zich dan bij hergroei tegen de geëtste stapranden op 
het substraat. De beperkte uniformiteit in plaats en afme
tingen van de quanturn dots en de beperkte dichtheid 
beperken de toepassingen van zulke quanturn dots. Grote 
verbetering van deze eigenschappen werd bereikt met de 
opkomst van zelfgeorganiseerde groei van quanturn dots. 

d.m.v. etsen voorbewerkt substraat 

Figuur 2 .1: 
Schets van de fabricage van 
quanturn dots d.m. v hergroei (naar 
[2]) 

We bespreken hier vijf technieken om via zelfgeorganiseerde groei quanturn dots te maken, 
namelijk Stranski-Krastanow-groei met MBE, ALE-groei met CBE (MOCVD) , groei op 
( 111 )B-substraten met MBE, groei op (311 )B-substraten met MOVPE en door compositie
variaties in een met MBE gegroeid superrooster. De eigenschappen van met deze vijf 
technieken gegroeide quanturn dots verschillen aanzienlijk. Om een voorbeeld te noemen: de 
fotoluminescentiegolflengte van InGaAs-Stranski-Krastanow-quantum dotsis maximaal 1150 
nm, terwijl die van InGaAs-ALE-quanturn dots tussen 1100 en 1500 nm ligt. Voor InAs-ALE
quanturn dots op een !nP-substraat ligt de fotoluminescentiegolflengte tussen 1400 en 1 700 
nm. 

5 
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2.1.1. Stranski-I<rastanow-groei van quanturn dots 

Stranski-Krastanow-groei is de meest gebruikte methode voor het groeien van quanturn dots. 
We bespreken hier het principe van deze groeimethode, de groei-parameters en de voor toe
passingen belangrijke gestapelde lagen quanturn dots. 

Principe van Stranski-Krastanow-groei 
Bij Stranski-Krastanow-groei is 
sprake van hetero-epitaxiale groei, 
waarbij sprake is van een verschil 
in roosterafstand tussen de op 
elkaar gegroeide lagen. De groei 
begint 2-dimensionaal (laagje voor 
laagje); de elastische energie van 
de gegroeide laag neemt toe. Op 
een bepaald moment wordt de 
groei 3-dimensionaal; de elastische 
energie van de epitaxiale laag 
neemt hierbij af [2], maar de 
oppervlakte-energie neemt toe [ 4]. 
Er vormen zich eilandjes, de quan
turn dots, op een ondergrond, de 
wetting laag. Zie de figuren 2.2 en 
2.3 . Door het evenwichtsproces 
van spanningsrelaxatie is de sprei
ding (standaardafwijking) in de af
metingen van de gevormde quan
turn dots klein, namelijk in de 
orde van 5 tot l 0%. De quanturn 
dot-structuur wordt 'vastgevroren' 
door er een deklaag overheen te 
groeien, die tevens als bescherm
laag dient. Oppervlakterecombi
natie leidt er bovendien toe dat 
onafgedekte quanturn dots geen optische 
activiteit vertonen. 

Groei -parameters 

strained 

Figuur 2.2: 

InAs 

Stranski
Krastanow

groei 

Schematische voorstelling van het principe van Stranski
Krastanow-groei van quanturn dots 

elastische 

substraat 

Figuur 2.3: 
Schematische voorstelling van de vorming van eilandjes ten 
gevolge van spanningsrelaxatie (naar [3]) 

Bij de groei van InAs-quanturn dots in de Stranski-Krastanow-mode wordt een hoeveelheid 
InAs aangeboden overeenkomend met meer dan l ,6 à l, 7 mono laag: het omslagpunt naar 3-
dimensionale groei. Tijdens een groeistop van de orde l tot l 00 seconden krijgen de eilandjes 
de tijd om zich te vormen. Een quanturn dot bestaat uit enkele duizenden atomen. De 
grootte, vorm en dichtheid van de quanturn dots zijn afhankelijk van de aangeboden hoeveel
heid materiaal, de tijdsduur van de groeistop en andere groei-parameters zoals de arseen-druk 
en temperatuur. Eveneens afhankelijk van de groei-parameters vormen de quanturn dots een 
regelmatige structuur of worden clusters gevormd. Een langere groeistop of een lagere 

6 
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depositiesnelheid leiden tot grotere quanturn dots met een lagere dichtheid, omdat grotere 
eilandjes energetisch gunstiger zijn vanwege de kleinere roosterspanning aan de top. Door de 
groei-parameters aan te passen, kan de grootte van de quanturn dots en daarmee hun energie
niveaus en dus fotoluminescentiegolflengte binnen een vrij breed gebied worden vastgelegd 
op een gewenste waarde. [2] [3] 

Mmetingen van de quanturn dots 
Voor InAs-quanturn dots is gevonden dat de laterale afmetingen zich uiteindelijk (na een 
voldoende lange groeistop) ontwikkelen tot ongeveer 140 A. De hoogte van de InAs-quanturn 
dots is dan ongeveer 70 A. De genoemde afmetingen gelden voor een groeitemperatuur van 
480°C, voor hogere temperaturen worden de laterale afmetingen groter en de hoogte kleiner. 
De arseendruk bedraagt in het genoemde geval ongeveer ( 1 à 3) ·10-6 Torr. Bij een lagere 
arseendruk blijft de groei 2-dimensionaal, zodat geen quanturn dots meer gevormd worden. 
Een hogere arseendruk leidt tot vorming van een lagere dichtheid van grotere quanturn dots, 
die voorkomen in clusters. [2] 

Vorm van de quanturn dots 
Over de vorm van de quanturn dots bestaat nog geen zekerheid. Metingen gedaan met behulp 
van Scanning Tunneling Microscopy (STM) zijn noodzakelijkerwijze uitgevoerd zonder een 
toplaag boven op de quanturn dot-laag. Invloeden van de toplaag worden dan ook niet 
meegenomen. Men vindt een piramidevormige structuur met een vierkante basis in de [ l 00]
en [ 0 l 0] -richtingen. De schuine vlakken van de piramide kunnen verschillende oriëntaties 
hebben, bijvoorbeeld [ l 0 l] of [203] [ 5]. Metingen aan bedekte quanturn dots met behulp van 
transmissie-elektronenmicroscopie (TEM), die in feite elektronen-golffuncties afbeeldt, geven 
een meer afgevlakte structuren te zien. Aangenomen wordt dat de vorm van de quanturn dots 
die van een afgeplatte piramide is. De afplatting zou dan ontstaan door het overgroeien van 
de quanturn dots. 

Vertically coupled quanturn dots (VCQDs) 
Een laag gegroeide quanturn dots veroorzaakt een long range-verstoring in de kristalopbouw. 
Bij het groeien van meerdere 
lagen quanturn dots boven el
kaar oefent de vorige laag in
vloed uit op de volgende laag. 
De roosterspanningen zorgen 
ervoor dat de quanturn dots in 
de verschillende lagen precies 
boven elkaar komen te liggen. 
Zie de figuren 2.4 en 2.5. De 
mate van koppeling van de 
elektronen- en gaten-golffunc
ties in de quanturn dots is af
hankelijk van de onderlinge af
stand tussen de quanturn dot
lagen. Voor grote onderlinge 
afstanden, bijvoorbeeld l 00 A, 

.···. -o -o-. o- .. -. 

......... , wel rooster- •••······· . ·.········· 
verloop/ '•, ., spannmg , .• • weinig ···, 

· '• •' of geen •· ••. roosterspannmg ••· •..•.....•. ·• , aan oppervlak: rooster- ••·• 
spanning 

GaAs-spaeer 

InAs quanturn dot InAs wetting laag 

GaAs-substraat 

Figuur 2.4: 
Roosterspanningen zorgen voor verticale zelforganisatie bij het 
groeien van lagen quanturn dots boven elkaar (naar [6]) 
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treedt wel groei in kolommen 
op, maar zijn de golffuncties in 
boven elkaar gelegen quanturn 
dots niet gekoppeld. Ten be 
hoeve van toepassing in opto
elektronische bouwstenenkunnen 
de eigenschappen van de struc
tuur worden aangepast door de 
onderlinge afstand tussen de 
lagen te variëren. 

Theorie 

Figuur 2.5: 
TEMfoto van een structuur met vertical coupled quanturn dots 
(uit[6]) 

Ledentsovet al. [7] heeft VCQDs gegroeid waarbij de GaAs-spaeer tussen de lagen quanturn 
dots dunner was (ongeveer 15 Á) dan de hoogte van de quan
turn dots (ongeveer 50 Á) . Zie figuur 2.6. Wanneer na een 
groeistop (a) de piramides worden overgroeid met een dunne 
laag GaAs, dan is het vanwege de roosterspanning voor Ga
atomen niet voordelig om op de InAs-piramide te gaan zitten 

Figuur 2.7: 
Golffuncties van de grond
toestand van elektronen 
(boven) en gaten (onder) in 
de VCQDs van Ledentsov et 
al. (uit [7]) 

(b) . Bij een nieuwe groeistop of 
herhaalde groei van InAs is het 
voor de indiumatomen ener
getisch voordelig om op de 
GaAs-laag te gaan zitten, waarbij 
gedeeltelijk een tweede wetting 
laag ontstaat (c) . Uiteindelijk 
migreren GaAs~atomen toch 
naar de piramide, omdat de op
pervlaktespanning van de GaAs
laag dan afneemt. Door nieuwe 
InAs-depositie wordt de tweede 
wetting laag voltooid en wordt 
een nieuwe piramide gevormd. 
Door roosterspanningen is vor
ming van een nieuwe piramide 
recht boven de vorige energe
tisch het meest voordelig ( d). 
Door de kleine onderlinge af
stand zijn de golffuncties in de 
quanturn dots hier zeer sterk 
gekoppeld, zie figuur 2.7. 

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 

Figuur 2.6: 
Schema van de groei van 
VCQDs met een zeer kleine 
onderlinge afstand tussen de 
lagen (naar [7]) 

De luminescentie-energie van VCQDs neemt af met het aantal lagen. Daarnaast neemt de lijn
breedte van de fotoluminescentiepiek af. Gaande van 1 naar 1 0 lagen is de afname ongeveer 
25%. De afname van de luminescentie-energie en de lijnbreedte-reductie kunnen verklaard 
worden uit de koppeling van de elektronen-golffuncties in een kolom (ontstaan van een 
miniband) en zijn het grootst bij een kleine afstand tussen de lagen quanturn dots. De afname 
van de luminescentie-energie is het grootst als alle quanturn dots in een kolom dezelfde 
energie hebben. De afname van de lijnbreedte is het grootst als de verdeling van de afmetingen 
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van de quanturn dots in de kolommen gelijk is aan die in een vlak. Groei-technisch is het 
waarschijnlijk nooit haalbaar deze wenselijke situatie te bereiken. [8] 
Een andere verklaring voor het afnemen van de luminescentie-energie is de afname van de 
bandafstand in de InAs-quanturn dots doordat in een VCQD meer relaxatie van rooster
spanning optreedt dan in een enkele laag quanturn dots [9] . Een derde verklaring is het feit 
dat de gemiddelde energie van de ladingsdragers afneemt doordat ze tussen de quanturn dots 
in een kolom kunnen tunnelen. Dit effect is echter te klein om de afname van de 
luminescentie-energie in VCQDs te kunnen verklaren [8]. 

2.1.2. ALE-groei van quanturn dots 

...__11111!!_.,_~-----~·~---~. Ino .o4G:Io.9~s ~ { l ~ ~ l J :L 
---~C!~ .. --~j§-----·c:~~ ... j§~----. I~ 

-:::::r::::::>::::::::::<::=:::>::::=j- c~ • >ik( J'iZ ~ 
I Ino.o4G:Io.9~ 

~------------------------------~ 

quanturnput ! 

We bespreken hier de ALE-groei 
van Ifio.5Gao.5As-quantum dots in 
ln0 .04Ga0 .9~. Op het GaAs
substraat wordt eerste een buffer 
van In0,04Ga0,9~ gegroeid. 
Hierop wordt vervolgens afwis
selend een aantal dunne laagjes 
InAs en GaAs gedeponeerd (een 
superrooster) . Het geheel wordt 
weer afgedekt met een laag 
ln0 .04Ga0 .9~. In het gebied van 
de dunne laagjes vormen zich 
door segregatie Ifio.5Ga0.5As-clus
ters. Het overige materiaal vormt 
de barrière voor de quanturn dots Figuur 2.8: 
en op zichzelf een In

0
•
1
Gao,g.As- Schematische weergave van de groei van quanturn dotsmet 

quantumput. Zie figuur 2.8. De behulp van ALE (naar [34]): (boven) Binnen een super-
laterale afmetingen van deze rooster van InAs- en GaAs-laagjes treedt clustering van 
quanturn dots nemen van 9 tot indium op. (onder) Dit leidt tot de vorming van In-rijke 
30 gedeponeerde laagjes toe van quanturn dots in een In-arme omgeving. De In-arme laag 
200 tot 320 A, de hoogte is onge- fungeert als. ~uantumput binn~n de lagen boven en onde~. het 
veer 100 A ([35]: respectievelijk oorspronkelz;ke superrooster, dze In-loos of zeer In-arm zz;n. 

200 en 50 Á) . De fotoluminescentiegolflengte van de grondtoestand kan worden gevarieerd 
tussen 1100 en 1500 nm door het aantal gedeponeerde laagjes en het indiumpercentage in de 
bufferlaag te variëren. De inhomogene verbreding van de fotoluminescentiepiek behorende 
bij de grondtoestand blijft tot kamertemperatuur ongeveer 30 meV ([35]: 40 meV). Deze 
kleine, temperatuuronafhankelijke inhomogene verbreding kan van voordeel zijn in 
toepassingen van deze quanturn dots. De temperatuurafhankelijkheid van de intensiteit van 
de fotoluminescentiepiek van ALE-gegroeide quanturn dots kent bovendien geen omslagpunt 
ten gevolge van thermische excitatie van ladingsdragers uit de quanturn dot naar de barrière, 
zoals dat bij Stranski-Krastanow-gegroeide quanturn dots bij een temperatuur van ongeveer 
150 K wordt waargenomen. De logaritmische intensiteit van de fotoluminescentiepiek neemt 
met de temperatuur min of meer lineair af, waarbij de totale afname bij 300 K ongeveer een 
factor 10 is. [10] [11] [12] [35] 
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2.1.3. Groei van quanturn dotsop (lll)B-substraten met MBE 

Wanneer bij een substraattemperatuur hoger dan zo'n 500oC InGaAsopeen (111)B-GaAs
substraat wordt gegroeid, treedt zogenaamde {19 x {19 -oppervlaktereconstructie en daarmee 
2-dimensionale groei op. Voor temperaturen lager dan 500oC gaat de {19 x {19 -oppervlakte
reconstructie over in 2 x2-oppervlaktereconstructie en ontstaan eilandjes. De quanturn dots 
worden zeer uniform gevormd: Tsaj et al. meldt voor de fotoluminescentiepiek een lijnbreedte 
van slechts 8,5 me V. Er is bij deze wijze van groeien geen wetting laag. [13] 

2.1.4. Groei van quanturn disks op (3ll)B-substraten met MOVPE 

Bij deze methode voor het groeien van quanturn dots worden afwisselend een aantallaagjes 
AlGaAs en In GaAs op een GaAs-(311 )B-substraat gegroeid. Tijdens een groeistop van 3 
minuten treedt lateraal deeltjestransport op waardoor InGaAs-clusters ontstaan. Afhankelijk 
van het indiumpercentage in de gedeponeerde InGaAs-laagjes liggen de laterale afmetingen 
van deze clusters tussen 300 en 2000 A. Door hun grote afmetingen worden deze structuren 
quanturn disks genoemd. De 2000 A-quantum disks zijn gekoppeld. Ze vertonen een 
fotoluminescentie-intensiteit vergelijkbaar met die van een InGaAs-quantumput, maar met 
een smallere lijnbreedte (13 meV tegen 27 meV). De 300 A-quantum disks zijn niet 
gekoppeld. De fotoluminescentielijnbreedte is smaller dan die van een quantumput, maar 
breder dan die van de grote quanturn disks. [14] 

2.1.5. MBE-groei van quanturn dots door compositie-variaties in een 
superrooster 

Wanneer (GaP)n(InP)m- of (GaP)n(InP)n
superroosters met kleine laagdiktes (50 
tot 200 A) worden gedeponeerd op een 
(N 11 )-georiënteerd GaAs-substraat (N = 
2, 3, 4, 5) dan ontstaan pilaar-achtige 
quanturn dots met laterale afmetingen 
van 100 tot 200 A in de (scheve) [100]
richting. Zie figuur 2.9. Asahi et al . meldt 
voor de variatie in de afmetingen van de 
quanturn dots een waarde van 10%. De 
fotoluminescentiepiek van deze quanturn 
dots ligt afhankelijk van de groei
parameters tussen ongeveer 620 en 7 60 
nm (zichtbaar rood) . [ 15] 
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(GaP) 1,5(1nP) 1,88 
superrooster 

Figuur 2.9: 

- Ga-rijk gebied 
c:::::=:J In-rijk gebied 

Schets van de quanturn dots ontstaan door 
compositie-variaties in ee superrooster (naar [ 15]) 
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2.2. Ladingsdragers in quanturn dots 

V oor toepassingen van quanturn dots is het gedrag van de gebonden ladingsdragers van 
essentieel belang. In deze paragraaf beschrijven we de bandenstructuur van een quanturn dot
preparaat, berekeningen van de golffuncties en energieniveaus in de quanturn dots en 
excitatie- en relaxatieprocessen. 

2.2.1. Bandenstructuur 

Een bandenplaatje voor 
een quanturn dot-struc
tuur bevat 3 elementen, 
namelijk de (GaAs-)bar
rière, de (InAs-)wetting 
laag en de (InAs-) quan
turn dots. De barrière 
(bulkmateriaal, geen op
sluiting van ladingsdra
gers) herbergt een conti
nuüm aan energieniveaus. 
De wetting laag is in feite 
een quanturn put ( opslui
ting van ladingsdragers in 
één dimensie) met daarin 
een flink aantal energieni
veaus ten gevolge van de 
inhomogene dikte. De 
quanturn dots tenslotte 
(opsluiting van ladings
dragers in drie dimensies) 
bevatten afhankelijk van 
hun grootte een (de 
grondtoestand) of meer
dere energieniveaus. Zie 
figuur 2.10. 

barrière 

wetting 
laag 

quanturn 
dot 

-
1-

....___ 

-

r--- r---

0 

0 

~ 
aanges i 

2 

I 

0 

toestan 
a gen 
den 

grondto es tand 

kleinere -----~ grotere quanturn dot 

Figuur 2.10: 
Schematisch bandenplaatje voor een quanturn dot-preparaat. Alleen 
de elektronenniveaus zijn weergegeven. Grotere quanturn dots kunnen 
ook aangeslagen niveaus bevatten. 
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2.2.2. Golffuncties van elektronen en gaten 

Onder andere Grundmann et al. [ 5] heeft de golf
functies van gaten en elektronen in InAs-quanturn 
dots in GaAs berekend. Aangenomen is dat de quan
turn dots de vorm van een (niet-afgeplatte) piramide 
met [101]- en [203]-zijvlakken hebben. Uit de bere
keningen blijkt dat alleen zware gaten een rol spelen, 
omdat de lichte gaten ten gevolge van de rooster
spanning een veellagere energie hebben en dus vrij
wel ongebonden zijn. De zware gaten-golffuncties 
bevinden zich vooral aan de onderkant van de 
quanturn dot, de elektronen-golffuncties zijn 
verdeeld over de hele quanturn dot. Dit kan leiden 
tot de formatie van een dipool wanneer een exciton 
aan de quanturn dot gebonden is [36] [37] . In de 
(plattere) piramides met [302]-vlakken bevindt zich 
een groter deel van de gaten-golffunctie in de 
wetting laag dan bij piramides met [ 101 ]-vlakken. 
Zie figuur 2.11 . Voor kleine quanturn dots dringt de 
elektronen-golffunctie door in de barrière en blijft 
daarmee vrijwel ongewijzigd ten opzichte van grotere 
quanturn dots . Door de grotere effectieve massa 
geldt dit niet voor zware gaten, die meer aan de 
quanturn dot gebonden blijven. Zie figuur 2.12. 
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gat elektron gat 

·.--..:::--.' ~~ 
~-~-- .. ··· ·j l~ 

r·..,... 
-~ 

(LOl) [203] 

Figuur 2.11: 
70%-orbitalen van de elektronen- en 
gaten-golffuncties in een piramidevormige 
InAs-quanturn dot in GaAs met basis 
120A en [101]- of[203]-vlakken. Op 
de bovenste rij de grondtoestand, 
daaronder aangeslagen toestanden. (uit 
[5]) 

Figuur 2.12: 
70%-orbitalen van de elektronen- en 
gaten-golffuncties in een piramidevormige 
InAs-quanturn dot in GaAs met [101]
vlakken. Links is de breedte van de basis 
70A, rechts 120A. (uit [5]) 
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Grundmann et al. [ 5] heeft tevens 
de overgangsenergie van de grond
toestand als functie van de afme
tingen van de quanturn dots bere
kend. Deze berekeningen gelden 
voor quanturn dots die lumines
ceren in het golflengtegebied van 
1030 tot 1240 nm. Omdat de door 
ons gebruikte quanturn dots lumi
nesceren bij golflengtes tussen on
geveer 890 en 1010 nm, moeten 
we deze resultaten extrapoleren 
om toch een voorzichtige schatting 
te kunnen maken, zie figuur 2.13. 
We komen dan voor piramides 
met [ 1 0 1] -vlakken op een basis 
van 5 6 tot 80 A en een hoogte van 
28 tot 40 A. Voor piramides met 
[302]-vlakken vinden we een basis 
van 65 tot 96 A en een hoogte van 
22 tot 32 A. De ondergrenzen 

d 
~ 

hebben door e extrapolatie een 
1 
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vrij grote onzekerheid. We komen 4 5 
; 

6 1 7 8 Pyr!idbuelength
1

~) 
16 18 

in totaal dus tot een schatting van 
de basisafmetingen van 56 tot 96 
A en een hoogte van 22 tot 40 A. 
Een verklaring voor de kleinere 
afmetingen van onze quanturn 
dots is de korte groeistop ( 1 s) die 

Figuur 2.13: 
Berekende fotoluminescentie-energie als junctie van de 
afmetingen van een piramidevonnige InAs-quanturn dot in 
GaAs. De berekeningen uit [5] zijn geëxtrapoleerd tot de 
energieën van onze quanturn dots. 

bij het groeien is toegepast. Dichter naar de evenwichtssituatie groeien de eilandjes en wordt 
bovendien de variatie in hun afmetingen kleiner, zie paragraaf 2.1.1. Andere berekeningen, 
op grond van axiaal symmetrische quanturn dots zoals kegels, leverden afmetingen van de 
basis tussen 70 en 120 A en hoogtes tussen 25 en 40 A [37] [38]. 
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2.2.3. Minimale en maximale afmetingenvan een quanturn dot 

De minimale afmetingen van een quanturn dot worden bepaald door de eis dat er tenminste 
één energieniveau in de quanturn dot moet bestaan. Aan deze eis wordt voldaan voor InAs
quanturn dots in GaAs groter dan ongeveer 40 A. De maximale afmetingen van een quanturn 
dot stellen we door te eisen dat de thermische populatie van het eerste aangeslagen niveau in 
de quanturn dot verwaarloosbaar is. Als we alleen naar de elektronenniveaus kijken, vinden 
we dan een maximale afmeting van 200 A, als we ook de gatenniveaus in beschouwing nemen, 
vinden we een nog kleinere bovengrens. [2] 

2.2.4. Excitatie- en relaxatieprocessen 

We bespreken hier excitatie- en relaxatieprocessen middels hun invloed op fotoluminescentie
en fotoluminescentie-excitatie-metingen. Verder komt in deze paragraaf de fonon bottleneck 
aan de orde. 

Fotoluminescentiemetingen 
Bij fotoluminescentiemetingen wordt een spectrum gemeten bij een vaste excitatiegolflengte. 
De keuze voor de excitatiegolflengte bepaalt op welke plaats ladingsdragers in het preparaat 
worden gecreëerd, zie figuur 2.10 in paragraaf 2.2.1. 

Wanneer we ladingsdragers creëren in het GaAs, dan relaxeren die via niet -stralende processen 
uiteindelijk naar de grondtoestand in een quanturn dot (of als die gevuld is zo mogelijk een 
aangeslagen toestand). Van daaruit treedt stralende recombinatie op. De uiteindelijke relaxatie 
naar de grondtoestand zal plaatsvinden door het uitzenden van één of meerdere fononen 
(multi-fonon-relaxatie) . Multi-fanon-relaxatie is de meest efficiënte of zelfs de enige manier 
voor relaxatie naar een toestand in een quanturn dot (fonon bottleneck, zie verder). 

Door te exciteren in de wetting laag treedt op dezelfde manier relaxatie naar de grondtoestand 
op. Wanneer de excitatie echter aan de rand van de toestandsdichtheid van de wetting laag 
plaatsvindt (aan de lage energie-zijde van de wetting laag), dan is het aantal mogelijkheden 
om via uitzending van een foton een quanturn dot te bereiken beperkt. In fotoluminescentie
spectra is dit effect te zien doordat bij excitatie laag in de wetting laag vooral of alleen die 
quanturn dots luminesceren die een energie met een geheel aantal malen de energie van een 
LO-fonon onder de excitatie-energie hebben. 

Tenslotte kunnen we exciteren met een energie onder die van de toestanden in de wetting 
laag. Dit wordt resonante of selectieve excitatie genoemd en is alleen mogelijk als de excitatie
energie precies past bij een energieniveau in een quanturn dot. 

Grundmann et al. ([5], [2]) toont een meting bij selectieve excitatie waarbij de quanturn dots 
luminesceren die op energieafstanden van (combinaties van) verschillende soorten fanon
energieën van het geëxciteerde niveau liggen, zie figuur 2.14. op de volgende bladzijde. Fono
nen die een rol spelen zijn LO-fononen van bulk-GaAs, van grensvlakmodes, van de InAs
wetting laag, van de InAs-quanturn dots en LA-fononen. 
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Stralende recombinatie kan gepaard gaan 
met het uitzenden van één of meerdere 
fononen. Dit kan verklaard worden door 
aan te nemen dat er een rooster-relaxatie 
optreedt op het moment dat door recom
binatie van een exciton in een quanturn 
dot de door het exciton gevormde dipool 
wegvalt [37]. In een fotoluminescentie
spectrum verwachten we bij selectieve ex
citatie op grond hiervan niet alleen foto
luminescentie met een energie gelijk aan 
de excitatie-energie (alleen met tijdopge
loste metingen te detecteren), maar ook 
met een energie één of enkele malen de 
energie van een LO-fonon lager. Dit effect 
moet vooral duidelijk aantoonbaar zijn bij 
selectieve excitatie bij microfotolumines
centiemetingen. Het is dan ook een be
langrijk eerste doel voor de toekomst om 
dergelijke metingen uit te voeren. In para
graaf 5.5. is al een meting beschreven die 
daartoe een eerste aanzet geeft. 

Fotoluminescentie-excitatie-metingen 
Bij fotol uminescentie-exci ta tie-metingen 
wordt een absorptiespectrum gemeten bij 
een vaste detectiegolflengte. In feite 
wordt dus bekeken bij welke energieën 
zich niveaus bevinden van waaruit relaxa
tie naar de grondtoestand (of een aan
geslagen toestand) kan plaatsvinden en 
met welke efficiëntie dat dan gebeurt. 
Grundmann et al. [5] laat fotolumines
centie-excitatie-spectra zien die gemodu
leerd zijn met de energie van een InAs
LO-fononenergie in een een quanturn dot 
(ongeveer 31,9 me V) . Dat betekent dat 
pieken optreden bij energieën 32, 64, 96 
enz. me V boven de detectie-energie, die 
gelijk gekozen is aan de energie van de 
grondtoestand in de quanturn dot, zie 
figuur 2.15. De verklaring hiervan is hier
boven al gegeven: multi-fanon-relaxatie is 
de meest efficiënte of zelfs de enige ma
nier voor relaxatie naar een toestand in 
een quanturn dot. 

T · l.8K - Eexc. • 1.165 eV 
--- Eexc. • 1.959 eV 

100 60 40 0 
I!.E. me V 

Figuur 2.14: 
Resonante excitatie van InAs-quanturn dots in 
GaAs (getrokken lijn). De streeplijn is een meting 
bij niet-resonante excitatie. L1E = 1,165 me V- E, 
waarbij E de energie van de fotoluminescentiestraling 
is. (uit [2]) 
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Figuur 2.15: 

1,2 
Excitatie-energie ( e V) 

Een serie fotoluminescentie-excitatie-metingen 
waaruit duidelijk een modulatie met de LOjonon
energie blijkt. De kruisjes geven de detectie-energie 
aan en als riferentie is een fotoluminescentiespectrum 
weergegeven. (uit [5]) 
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Aangeslagen niveaus 
Grundmann et al. ([2], [5]) vindt bij hoge excitatie
dichtheid 2 pieken van aangeslagen niveaus in de 
fotoluminescentiespectra, zie figuur 2.16. Het feit 
dat hogere orde overgangen alleen voorkomen wan
neer de grondtoestand verzadigd is, duidt erop dat 
de relaxatie van een exciton naar de grondtoestand 
zeer snel verloopt [2]. In onze spectra zijn pieken 
van aangeslagen niveaus ook bij hoge excitatiedicht
heden nooit waargenomen, wat erop duidt dat in 
onze (kleine) quanturn dots geen hogere energie
niveaus bestaan. 

De fonon bottleneck 
De fonon bottleneck is een veelbesproken probleem 
rond de toepassing van quanturn dots. Zowel theo
retisch als experimenteel is er veel werk aan verricht. 
De theoretische voorspelling was dat de energie
relaxatie in quanturn dot-structuren en daarmee alle 

Grondtoestand Aangeslagen niveaus 
t t t 

Figuur 2.16: 
Fotoluminescentiespectra van InAs
quanturn dots in GaAs voor verschillen
de excitatiedichtheden. Bij hogere excita
tiedichtheden treedt fotoluminescentie 
van aangeslagen niveaus op. (uit [2]) 

toepassingen in halfgeleiderbouwstenen beperkt zou worden door de fonon bottleneck. Veel 
experimenten wijzen uit dat relaxatie toch snel plaatsvindt door de efficiëntie waarmee multi
fanon-processen optreden. Een recent theoretisch artikellaat zien dat dat inderdaad het geval 
is [ 16]. 

Het fonon bottleneck-probleem ontstaat door de nul-dimensionale natuur van quanturn dots. 
Energierelaxatie kan alleen plaatsvinden naar discrete niveaus in de quanturn dot en komt tot 
stand door verstrooiing aan discrete fononen, die een kleine dispersie vertonen. De energieën 
van LO-fononen liggen in de orde van 30 meV, die van LA-fononen zijn hooguit een paar 
(- 3) me V. Omdat de totale energie behouden moet blijven, zijn overgangen met energieën 
in het tussenliggende gebied uitgesloten. Verdere relaxatie via fononenverstrooiing is onmoge
lijk. 

Sommige experimenten worden verklaard uit het bestaan van een fonon bottleneck. 
Tegelijkertijd lijkt daar in andere experimenten geen sprake van te zijn [16]. Een beperkte 
invloed van het fonon bottleneckprobleem wordt theoretisch verklaard uit LO±LA
verstrooiing, multi-fanon-verstrooiing via defecten of onzuiverheden en een Auger-achtige 
verstrooiingsmechanisme. LO±LA-verstrooiing is een intrinsiek proces en kan dus altijd 
plaatsvinden, maar werkt maar over een gebied ter breedte van enkele (- 6) me V. Beide 
andere, extrinsieke, processen zouden in een breder gebied kunnen werken, maar zijn 
afhankelijk van de min of meer toevallige aanwezigheid van externe factoren. X.-Q. Liet al. 
[ 16] beschrijft een intrinsiek proces waarbij het elektron via Fröhlich-interactie koppelt met 
gebonden LO-fonon-modes in de quanturn dot. Via Rabi-oscillaties verliest het elektron 
uiteindelijk zijn energie aan LO-fononen. De relaxatiesnelheid via dit proces is groter dan 
1010 s _, (karakteristieke tijd kleiner dan 100 ps) over een gebied ter breedte van enkele 
tientallen me V (bij kamertemperatuur van zo'n 15 tot 65 me V). 
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Ledentsovet al. [2] geeft een aantal gemeten karakteristieke tijden voor relaxatieprocessen. 
De karakteristieke tijd voorinvangst van een exciton in een quanturn dot wordt geschat op 
::; 1 ps. Aangetoond werd dat de relaxatietijd voor verval naar de grondtoestand slechts 25 ps 
(met multi-fonon-relaxatie) tot 40 ps (zonder multi-fonon-relaxatie) is, terwijl die voor 
VCQDs zelfs teruggebracht kan worden tot 13 ps. De levensduur van een exciton in de 
grondtoestand is ongeveer 1 ,5 ns, enigszins afhankelijk van de grootte van de quanturn dot. 

2.3. Microfotoluminescentie 

De laatste jaren zijn door een aantal groepen microfotoluminescentiemetingen uitgevoerd. Zij 
gebruikten hiervoor een viertal technieken, namelijk het etsen van mesa's, het aanbrengen van 
een masker, metingen met een microscoopobjectief enNear-field Scanning Optica! Microsco
py (NSOM). In deze paragraaf zullen we de technieken en resultaten kort bespreken. Aanvul
lend zal nog een drietal technieken worden besproken waarbij luminescentie is gemeten met 
andere dan optische excitatiemethoden, namelijk Scanning Tunneling Luminescence (STL), 
kathodeluminescentie (CL) en elektroluminescentie (EL) . In paragraaf 2.3.8. lichten we onze 
keuze toe voor de methode waarop wij microfotoluminescentie hebben gemeten. 

2.3.1. Het etsen van mesa's 

Marzin et al. [ 1 7] 
Marzin et al. gebruikte MEE-gegroeide preparaten met 
InAs-Stranski-Krastanow-quantum dotsin GaAs. De hoe
veelheid aangeboden InAs komt overeen met 2,2 en 1, 7 
monolagen. De fotoluminescentiepiek ligt rond 940 nm, 
de breedte van de fotoluminescentiepiek is ongeveer 50 
meV. Met behulp van elektronenbundel-lithografie en 
Reactive Ion Etching (RIE) werden vierkante mesa's van 5, 
'2 2, 1, 0,5, 0,2 en 0,1p,m ge-
v 
] maakt op onderlinge afstand 
5 van 15 p,m. Voor de foto-
v 

.... 
"ö .... ·v; 
c: 
~~~~~~~~~~ 
~ 1J5 · 

Energie ( e V) 

Figuur 2.18: 
Spectra van drie ensembles 
van InAs-quanturn dots in 
GaAs op een vierkante mesa 
met afmetingen van 
0,2 x 0,2 p,m 2 . [17] 

luminescentiemetingen werd 
een microscoopobjectief ge
bruikt. De experimentele re
solutie was 0,1 me V (- 0,14 
nm), de smalste pieken ble
ken smaller dan de resolutie. 
Op een mesa met afmetin
gen van 0,5 x 0,5 p,m 2 wer
den ongeveer 90 pieken ge
teld (figuur 2.17), op een 
mesa van 0,2 x 0,2 p,m 2 

waren dat er minder dan 10 
(figuur 2.18). 

1,25 1,3 
Energie (eV) 

1,35 

o~~~~~wuwu~~ 

1,28 1,285 1,29 1,295 

Energie ( e V) 

Figuur 2.17: 
Spectrum van een ensemble InAs
quanturn dots in GaAs op een 
vierkante mesa met afmetingen 
0,5 x 0,5 p,m 2

• Onder een de
tail. [17] 
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Zwiller et al. [18] 

Figuur 2.19: 

1,62 
Energie ( e V) 

Theorie 

E 

F 

1,65 

Zwiller et al. gebruikte Stranski-Krastanow
groei met MOVPE om InP-quantum dots in 
Gao 5Ino 5P te maken. De fotoluminescentiepiek 
ligt 'rond 760 nm. Met behulp van elektronen
bundel-lithografie en RIE werden mesa's met 
een diameter van 0,1 tot 0,8 J.Lffi op een onder
linge afstand van 10 J.Lffi geëtst. Er zijn tijd
opgeloste metingen uitgevoerd met behulp van 
een microscoopobjectief Er werd gebruik ge
maakt van resonante excitatie, waarbij opge
merkt moet worden dat in de betreffende 
quanturn dot zo'n 100 niveaus bestaan. De 
experimentele resolutie is groter dan de geme
ten lijnbreedte, die 3 me V bedraagt. De metin
gen zijn verricht aan telkens één enkele quan
turn dot, waarbij een set van 6 pieken (A t/m F) 
met een onderlinge afstand van 6 me V per 
quanturn dot werd waargenomen. Zie figuur 
2.19. 

Microfotoluminescentiespectrum van een enkele 
InP-quantum dot in Ga/nP. [ 18] 

2.3.2. Het aanbrengen van een masker 

Castrillo, Samuelson et al. [ 19] [20] [21] 
Samuelsonet al. gebruikt Stranski-Krastanow-groei met MOVPE om InP-quantum dotsin 
Ga0.5ln05P te groeien. Er is een hoeveelheid InP overeenkomend met 2,4 monolagen aange
boden. De quanturn dots hebben de vorm van een afgeplatte piramide met een hexagonale 
basis. Hierbij zijn de laterale afmetingen 400 tot 500 A en de hoogte 100 tot 150 A bij een 
dichtheid van 107 tot 109 cm -2

. De fotoluminescentiepiek ligt rond 760 nm. Op het prepa
raat is goud gedampt, waarin met mechanische middelen gaatjes van ongeveer 1 J.Lffi zijn 
gemaakt. De experimentele resolutie is 40 J,LeV (- 0,017 nm). Er wordt bij deze experimenten 
één piek waargenomen in het spectrale gebied waar de quanturn dots luminesceren. Een 
spectrum gemeten rond de fotoluminescentiegolflengte van de wetting laag bevat smalle 
piekjes (40 tot100 J,LeV). Zie figuur 2.20. De piekjes in de wetting laag worden toegeschreven 
aan gedeeltelijk gevormde eilandjes ( quanturn dots) in de wetting laag, zoals die met een AFM 
zijn waargenomen. Later zijn ook fotoluminescentie- en fotoluminescentie-excitatie-metingen 
uitgevoerd aan individuele quanturn dots [21], zie figuur 2.21. Deze spectra zijn ook afhanke
lijk van de excitatiedichtheid gemeten, zie figuur 2.22. Zonder te specificeren op welke wijze 
het weergegeven spectrum is gemeten, noemt Castrillo et al. dat zowel het aanbrengen van een 
masker als het etsen van mesa's gebruikt zijn en dat voor dichtheden onder 107 cm -2 metin
gen aan individuele quanturn dots mogelijk zijn. 
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. . . . . . 
I 

I 

microfotoluminescentie 

< 1 meV --
. . . . . 

40-100 J.LeV --

1,62 1,64 1,66 

"'-.... 

macrofotoluminescentie 

1,4 1,6 1,8 2,0 1,6 1 ~65 1,7 1 75 
' 

Energie ( e V) Energie ( e V) 
Figuur 2.20: Figuur 2.21: 
Vergelijking van een macro- en microfotoluminescentie
metingen aan een preparaat met InP-quantum dots in 
GalnP. Linksboven een piekje in het spectrale gebied van 
de quanturn dots, rechtsboven piekjes in het spectrum van 
de wetting laag. [ 191 

Fotoluminescentie- en fotoluminescentie
excitatie-spectra van een enkele InP
quantum dot in Ga0.s/n0,5P. [21 1 

Figuur 2.22: 
De spectra zijn sterk afhankelijk van de 
excitatiedichtheid. [21 1 
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Figuur 2.23: 
Microfotoluminescentiespectrum van AllnAs
quantum dots in Al GaAs, opgenomen door een 
masker met een 2 p,m groot gat. [22 1 

19 



Microfotoluminescentiemetingen aan zelfgeorganiseerde InAs-quanturn dots Theorie 

Raymond, Fafard et al. [22] (34] 
Raymond et al. gebruikt MEE-gegroeide AIInAs-quantum dots in AIGaAs. De gegroeide 
structuur is eigenlijk bedoeld voor elektroluminescentiemetingen (zie paragraaf 2.3. 7.), maar 
is ook gebruikt voor fotoluminescentiemetingen. In figuur 2.23 op de vorige bladzijde is een 
spectrum weergegeven dat is opgenomen door een 2 ~-tm groot gat in een goud-masker. 
Fafard et al. heeft de temperatuurafhankelijkheid van de fotoluminescentie van AIInAs
quantum dots in AlGaAs en InGaAs-quanturn dots in GaAs gemeten. Hierbij is gebruik 
gemaakt van de positie van pieken in een microfotoluminescentiespectrum van respectievelijk 
ongeveer 600 en 100 quanturn dots. Er wordt geen uitspraak gedaan over de wijze waarop de 
microfotoluminescentiespectra zijn verkregen. Uit de metingen blijkt dat bij hogere tempera
turen thermionische emissie van ladingsdragers uit de quanturn dots optreedt en dat een 
roodverschuiving van de piekjes optreedt vergelijkbaar met die van de bandafstand van de 
barrière (zo'n 50 me V over 200 K) . 

2.3.3. Metingen met een microscoopobjectief 

Motohisa et al. [23] 
Motohisa et al. gebruikt met MOCVD in Stranski-Krastanow-mode gegroeide InAs-quanturn 
dots in GaAs. Er is een hoeveelheid InAs overeenkomend met 1 ,8 monolaag gedeponeerd. De 
afmetingen van de quanturn dots, 
zoals gemeten met een AFM, zijn 
(293 ± 123) A lateraal en (328 ± 
148) A hoog. De dichtheid is 
gemiddeld 5,2 · 108 cm -2

, maar er 
treden behoorlijke lokale variaties 
op. De fotoluminescentiepiek ligt 
rond 910 nm en heeft een FWHM 
van ongeveer 30 me V. Met een 25 
maal vergrotend objectief werd een 
spotgrootte van ~ 2 J.Lffi bereikt. Met 
de spectrale resolutie van de ge
bruikte CCD-detector gelijk aan 
0,11 nm (- 0,16 meV), werd de 
breedte van veel van de gemeten 
microfotoluminescentiepieken be
paald door de experimentele resolu
tie. De genoemde lokale variatie in 
de dichtheid van de quanturn dots is 
te zien in de verschillen in het aan
tal piekjes in twee fotoluminescen
tiespectra, zie figuur 2.24. Bij een 
kleinere dichtheid van quanturn 
dotsis de intensiteit van de wetting 
laag-piek groter en verschuift die 
naar een lagere energie. Dit kan ver-

20 

1,30 1,35 

Figuur 2.24: 

~ 
I ,35 1,36 

1,40 1,45 
Energie (eV) 

1,50 1,55 

Een microfotoluminescentiemeting aan InAs-quanturn dots 
in GaAs opgenomen op een plaats met een grotere quan
turn dot-dichtheid en op een plaats met een kleine quan
turn dot-dichtheid. Ter vergelijking is ook een macrofoto
luminescentiespectrum weergegeven. [23] 
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klaard worden uit een afname van het aantal quanturn dots waarheen relaxatie vanuit niveaus 
in de wetting laag kan plaatsvinden. Bij een toename van het excitatievermogen (zie figuur 
2.25.) neemt de intensiteit van de pieken eerst toe, om later juist sterk in te zakken. Tegelij
kertijd neemt de breedte van de pieken toe, zie figuur 2.26. Met de toename van de excitatie
dichtheid komen tevens nieuwe piekjes op. Deze zijn te onderscheiden in brede achtergrond
componenten (gemarkeerd met I in figuur 2.25), geïsoleerde scherpe piekjes op een afstand 
van ongeveer 10 me V van de originele piek (11) en scherpe piekjes op een afstand van minder 
dan 1 me V van de originele piek (111). De piekjes van de laatste soort lijken gepaard te zijn, 
waarbij bij toenemend excitatievermogen de intensiteit van de ene naar de andere piek ver
schuift, zie figuur 2.27. Motohisa et al. noemt als verklaring voor de resultaten effecten ten 
gevolge van een toename van de ladingsdragerdichtheid in de wetting laag en de vorming van 
exciton-complexen in de quanturn dots. 
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Figuur 2.25: 
Een serie fotoluminescentiemetingen aan InAs
quanturn dots in GaAs voor toenemend excita
tievennogen. De pieken gemarkeerd met I, IJ en 
lil zijn van de drie achtereenvolgens in de 
tekst genoemde f)lpen. [23] 

Figuur 2.26: 
Bij toenemend excitatievennogen neemt de intensiteit 
van de pieken (in figuur 2.24 gemarkeerd met x) eerst 
toe om later sterk af te nemen (links). De breedte van 
de pieken neemt bij toenemend excitatievennogen toe 
(rechts). [23] 

3,8JLW I 

I 

Figuur 2.27: 
Gepaard gedrag van het derde in de tekst genoemde 
f)lpe piekjes. [23] 
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Notomi et al. [24] [25] 
Notomi et al. gebruikt Ino,4Gao.~
quantum dotsin GaAs, gegroeid op een 
(311 )B-GaAs-substraat met MOVPE. De 
quanturn dots hebben laterale afmetingen 
van ongeveer 400 A, een hoogte van 30 A 
en een dichtheid van (3 à 5) ·109 cm -2

• 

Met een microscoopobjectief werd een 
spotgrootte van 1,5 tot 2,0 J.Lffi bereikt. 
Bij een microfotoluminescentiemeting 
worden scherpe pieken waargenomen met 
een breedte van 50 tot 200 J,LeV, zie de 
figuren 2.28 en 2.29. Door gebruik te 
maken van een metaalmasker op het pre
paraat kon het aantal lijnen in het spec
trum worden teruggebracht. Het totale 
spectrum van een ensemble quanturn dots 
kan worden samengesteld uit een aantal 
GauB-krommen zónder achtergrond. Bij 

1,62 1,64 1,66 
Energie ( e V) 

Figuur 2.28: 
Vergelijking van een macro- en een microfotolu
minescentiespectrum van een preparaat met 
InGaAs-quanturn dots in Al GaAs. [24 1 

1,7 

toenemende temperatuur wordt de signaal-achtergrond-verhouding slechter totdat de pieken 
boven 50 K niet meer op te lossen zijn. Tot 50 K blijft de piekbreedte constant ongeveer 400 
J.LeV (de experimentele resolutie is 300 J,LeV), zie figuur 2.30. Metingen tonen een sterke 
afhankelijkheid van het excitatievermogen, zie figuur 2.31 . bij een zeer laag excitatievermogen 
is de achtergrond vrijwel verdwenen, zie figuur 2.32. De pieken vertonen verzadiging bij hoge 
excitatiedichtheden, zie figuur 2.33. 

167 J,LeV 

1,638 1,639 1,640 1,641 
Energie ( e V) 

Figuur 2.29: 
De pieken uit het spectrum van figuur 2.2 7 
hebben een breedte tussen 50 en 200 J,LeV [251 
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Figuur 2.30: 
De breedte van de pieken is (tot 5 0 K) 
onafhankelijk van de temperatuur. [24 1 

1,665 
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Figuur 2.31: 
Het microfotoluminescentiespectrum is sterk afhankelijk 
van het excitatievermogen. [24 1 

Nagamune et al. [26] 

1,70 1,72 

Figuur 2.32: 
Bij een zeer laag excitatievermogen ver
dwijnt de achtergrond. [24 1 
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Figuur 2.33: 
De pieken vertonen verzadiging bij toene
mende excitatiedichtheid. [251 

Nagamune et al. gebruikt selectieve groei bij MOCVD om GaAs-quanturn disks in Al0,4Gao.tAs 
op onderlinge afstanden van 1 J.Lffi te groeien. Uit de vergelijking van magneto-fotoluminescen
tiemetingen en berekeningen voor cilindrische quanturn dots zijn effectieve laterale afmetin
gen van 600 A en een effectieve hoogte van 140 A geschat. Met een microscoopobjectief werd 
een minimale spotgrootte van 0,7 J.Lffi bereikt. De breedte van de fotoluminescentiepieken 
neemt toe met het excitatievermogen. 
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2.3.4. Near-field Scanning Optica! Microscopy (NSOM) 

Bij Near-field Scanning Optical Microscopy wordt een optische fiber zeer dicht bij het 
preparaat gebracht. Zowel excitatie als collectie vinden plaats via de fiber. Met een NSOM
apparaat kan plaatsafhankelijk én energie-afhankelijk worden gemeten. 

Toda et al. [27] [28] 
Toda et al. gebruikt MEE-gegroeide InAs-quanturn dots in GaAs en MOCVD-gegroeide 
InGaAs-quanturn dotsin GaAs, beide gegroeid in de Stranski-Krastanow-mode. Bij de MEE
gegroeide quanturn dots is een hoeveelheid InAs overeenkomend met ongeveer 2 monolagen 
gedeponeerd. De quanturn dots hebben laterale afmetingen van ongeveer 200 A en een hoogte 
van ongeveer 20 A. De dichtheid van quanturn dots is bij beide preparaten ongeveer 
5 · 1010 cm -z. Op de preparaten zijn mesa's geëtst (de grootte is niet aangegeven, maar uit de 
weergegeven plots blijkt dat die tenminste 3,5 p.m is). Door de tip over de mesa te scannen 
is duidelijk een plaatsafhankelijkheid van het spectrum zichtbaar. Een piek in het overgangsge
bied tussen de wetting laag en de quanturn dotsis opgelost. De breedte daarvan is 50 p.eV. Zie 
figuur 2.34. Verder is de afhankelijkheid van de excitatiedichtheid gemeten (zie figuur 2.35) 
en zijn magneetveld- en plaatsafhankelijke metingen uitgevoerd. 

1,25 

Figuur 2.34: 

1;30 
Energie (eV) 

1,35 

Microfotoluminescentiespectrum van een ensemble 
InAs-quanturn dots in GaAs. In de inzet is een 
piek te zien die is opgelost en een breedte van 50 
p.eV heeft. [28] 
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Figuur 2.35: 
Excitatievermogen-afhankelijkheid van het 
microfotoluminescentiespectrum van een 
ensemble MOCVD-gegroeide InGaAs
quanturn dots in GaAs. Links in het spec
trum is te zien dat bij hogere excitatiedicht
heden aangeslagen niveaus opkomen. [2 7] 
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2.3.5. Scanning Tunneling Luminescence (STL) 

Bij Scanning Tunneling Luminescence worden met een STM-tip bij lage energieën (van 
resonante injectie tot enkele e V) elektronen of gaten geïnjecteerd in het preparaat. Met deze 
methode kunnen plaats- en energie-afhankelijke metingen worden verricht. 

Samuelsonet al. [19] 
Samuelsonet al. (zie paragraaf 2.3.2.) laat zien dat het mogelijk is om microfotoluminescen
tiemetingen met een laterale resolutie van zo'n 100 nm uit te voeren. Er wordt bij deze 
experimenten gebruik gemaakt van gaten-injectie. Zie figuur 2.36. 

1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 
Energie (eY) 

Figuur 2.36: 
Vijf STL-spectra opgenomen op een een prepa
raat met InP-quantum dotsin GainP op onder
linge afstanden van 230 nm. Scherpe piekjes ten 
gevolge van lokale effecten in de wetting laag zijn 
te zien (tussen 1,7 en 1,85 eV). [19] 

Y amanaka et al. [2 9] [30] 
Y amanaka et al. gebruikt met MBE in de 
Stranski-Krastanow-mode gegroeide InAs
quanturn dotsin GaAs. De diameter van äe 
quanturn dots is ongeveer 200 A. De 
fotoluminescentiepiek van de quanturn dots 
ligt rond 1 040 nm en heeft een breedte van 
200 meV. In een een STL-afbeelding van 
een gebied van 0,2 x 0,2 11m 2 is een helder 
gebied met afmetingen van 50 nm (de 
experimentele resolutie) te zien, afkomstig 
van een enkele quanturn dot, zie figuur 
2.37. Er is gebruik gemaakt van gaten
injectie bij een energie van 10 e V en een 

tijd per scanlijn 35 minuten 

Figuur 2.37: 
STL-afbeelding van een gebied van 0,2 x 0,2 
J-Lm2 op een preparaat met InAs-quanturn dotsin 
GaAs. Het heldere gebied wordt veroorzaakt door 
luminescentie van een enkele quanturn dot. [29] 
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Figuur 2.38: 
STL-spectrum van een InAs-quanturn dot in 
GaAs. [29] 

25 



Microfotoluminescentiemetingen aan zelfgeorganiseerde InAs-quanturn dots Theorie 

tunnelstroom van l pA. STL-metingen boven een helder gebied met een verstembaar band
doorlaatfilter laten in het totale spectrum één enkele piek zien ter breedte van de 
experimentele resolutie (6 nm, - 8 meV), zie figuur 2.38. In referentie [30] wordt op grond 
van andere metingen bij een energie van 6 eVen een tunnelstroom van l pA een resolutie 
beter dan 20 nm geclaimd. 

2.3.6. I<athodeluminescentie (CL) 

Bij kathodeluminescentie wordt een tip boven het preparaatoppervlak gebracht. Tussen het 
preparaat en de tip wordt een hoogspanning aangelegd. Een elektronenbombardement vanuit 
de tip naar het preparaat zorgt in het preparaat voor de creatie van honderden elektron-gat
paren per elektron. Door de tip over het oppervlak te scannen en de luminescentie bij één 
golflengte te meten wordt een zogenaamde monochromatische kathodeluminescentie-afbeel
ding verkregen. Ook kan op één plaats op het preparaat een lokaal spectrum worden opgeno
men. 

Samuelson et al. [ 1 9] 
Samuelson et al. (zie paragraaf 2.3.2.) laat een monochromatische kathodeluminescentie
afbeelding van een gebied van 10 x 10 J-Lm 2 zien voor een golflengte in de macrofotolumines
centiepiek van de quanturn dots. Er zijn zo ongeveer 50 quanturn dots te zien. De gebruikte 
excitatiespanning was 5 kV, bij een bundelstroom van ongeveer 100 pA. 

Grundmann et al. [31] 
Grundmann et al. gebruikt Stranski-Krastanow-groei met MBE om InAs-quanturn dots in 
GaAs te groeien. De hoeveelheid aangeboden InAs komt overeen met 2,15 monolagen. De 
fotoluminescentiepiek ligt bij ongeveer 930 nm en heeft een FWHM van ongeveer 60 me V. 
De metingen zijn uitgevoerd met een excitatiespanning van 3 kV en een bundelstroom van 
60 pA, waarbij de laterale resolutie iets slechter is dan 50 nm. De luminescentie is gemeten 
met een CCD-camera met een resolutie van ongeveer 0,15 meV. Een monochromatische 
kathodeluminescentie-afbeelding laat zien dat een bepaalde golflengte lokaal op het preparaat 
het sterkst voorkomt. Zoals te zien in figuur 2.39 op de volgende bladzijde, laat een lokaal 
spectrum laat zien dat bij die golflengte een smalle piek op een bredere piek ( 15 me V) rond 
de detectiegolflengte optreedt. Een detail uit een lokaal spectrum laat zien dat dat spectrum 
bestaat uit vele piekjes (ongeveer 42 piekjes per 10 nm) smaller dan 0,15 me V (- 0,1 nm). Zie 
figuur 2.40. 
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Monochromatische CL-afbeeldingen 

Figuur 2.39: 

I 
I 
i 

Positie B 

In een monochromatische kathodeluminescentie
afbeelding opgenomene op een preparaat met 
InAs-quanturn dots in GaAs is te zien dat een 
bepaalde golflengte plaatselijk het sterkst voor
komt. In een lokaal spectrum wordt dan een 
smalle piek waargenomen. [31 1 

2.3. 7. Elektroluminescentie (EL) 

Huffaker et al. [32] [33] 
Huffaker et al. gebruikt Stranski-Krastanow
groei met MBE om ln0.5Ga0.35A10.15As-quan
tum dots in GaAs te groeien_ De hoeveelheid 
aangeboden Ino.sGao.35Al0,15As komt overeen 
met 10 monolagen. De quanturn dots zijn 
opgenomen in een VCSEL-achtige structuur 
zonder spiegels. De stroom wordt van de 
zijkant van een mesa toegevoerd. Aan de 
bovenkant van de mesa wordt van buitenaf 
een aantallagen met een hoog aluminiumge
halte geoxideerd. Via een een overblijvende 
opening van 1 ,urn in de aluminiumoxide
ring kan licht aan de bovenkant uittreden. 
Huffaker et al. telt 111 piekjes afkomstig 
van een geschat aantal van 380 quanturn 
dots, zie figuur 2.41. De meting is uitge
voerd bij 14 K bij een stroomdichtheid van 
130 A ·cm -z. Andere metingen [33] laten 
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Figuur 2.40: 
Lokaal kathodeluminescentiespectrum van een 
preparaat met InAs-quanturn dots in GaAs. 
[311 

800 

Figuur 2.41: 

8 

900 
Golflengte (nrn) 

Micro-elektroluminescentiemeting aan InGaA!As
quantum dots in GaAs. De grote piek is van de 
wetting laag, die daar links van is van het bulk
GaAs, de piekjes daar rechts van zijn van de 
quanturn dots. [33 1 
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een elektroluminescentiepiek zien die bij een afname van de stroomdichtheid van 8,8 A ·cm -2 

tot 8,8 ·10-2 A ·cm -2 min of meer GauBisch blijft zonder veel structuur, maar waarvan de 
FWHM afneemt van ongeveer 56 naar 39 me V. Hierbij verschuift het centrum van 892 naar 
924 nm. Voor kleinere stroomdichtheden kunnen in het spectrum pieken onderscheiden 
worden. Bij een stroomdichtheid van 0,044 A ·cm -2 werden 6 piekjes waargenomen. De 
FWHM van de hoogste piek is 0,8 nm (- 1 me V), maar er wordt geen uitspraak gedaan over 
de experimentele resolutie. Zie figuur 2.42. Huffaker et al. gaat er vanuit dat de spectra 
veroorzaakt worden door clusters van 4 à 5 gekoppelde quanturn dots. 

Figuur 2.42: 
Micro-elektroluminescentiespectrum aan een 
preparaat met InGaAZAs-quantum dots in 
GaAs. De pijltjes bij ongeveer 930 en 935 nm 
geven de plaatsen aan waar bij hogere 
stroomdichtheden pieken opkomen. [33] 

Raymond et al. [22] 

1,72 1,73 1,74 
Energie ( e V) 

Figuur 2.43: 
Elektroluminescentiespectrum van een ensemble 
AllnAs-quantum dots in Al GaAs. Hoewel de 
spectra hier zijn geschaald, treedt bij toenemende 
bias-spanning een sterke toename in de intensiteit 
op. [22] 

Zoals in paragraaf 2.3.2. vermeld, gebruiktRaymond et al. MEE-gegroeide AllnAs-quantum 
dots inAIGaAs. Er zijn vierkante mesa's met afmetingen van 100 ~-Lffi gemaakt met daarop een 
goudcontact met een gat van 20 1-Lffi. De metingen tonen aan dat elektroluminescentie aan 
quanturn dots op efficiënte wijze kan plaatsvinden. Bij een toename van de bias-spanning van 
2,3 tot 2,7 V neemt de intensiteit van de elektroluminescentiestraling met een factor 20 toe. 
De vorm van de spectra verandert nauwelijks, zie figuur 2.43. 

2.3.8. De door ons gekozen methode voor het meten van microfoto
luminescentie 

Van de vier hiervoor genoemde manieren om fotoluminescentie te meten, valt die met behulp 
van een NSOM-apparaat direct af om de eenvoudige reden dat we niet over zo'n apparaat 
beschikken. 
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Het direct meten met een microscoopobjectief valt eveneens af vanwege de grote afstand van 
het buitenste kryostaatvenster tot het preparaat in de door ons gebruikte kryostaat (ongeveer 
4 cm). Een microscoopobjectief met een vergroting van slechts 10 maal bijvoorbeeld, heeft een 

brandpuntsafstand van 
160 

mm = 16 mm. We leggen onszelf hierbij een vrij zware beperking 
10 

op, omdat de spotgrootte die we kunnen bereiken zonder microscoopobjectief vrij groot is. 
Een kleine spotgrootte is noodzakelijk voor een geslaagde microfotoluminescentiemeting, zoals 
besproken in paragraaf 4.4.2. Het is in dit licht ook niet vreemd dat alle hierboven vermelde 
auteurs (voor zover ze daarover een uitspraak doen) gebruik maken van een microscoop
objectief. Aangezien de spotgrootte bij het gebruik van een microscoopobjectief nog steeds 
groter is dan een micrometer gebruiken sommigen, als de dichtheid van hun quanturn dots 
groot is, mesa's of een masker om het te meten ensemble quanturn dots verder te beperken. 

Het aanbrengen van een masker op het preparaat kan door het opdampen van een metaallaag 
die vervolgens plaatselijk wordt verwijderd door middel van (nat of droog) etsen. Het gebruik 
van een los masker is uit het oogpunt van diffractie onmogelijk. Via Fraunhofer diffractie (zie 
paragraaf 4.4.2.) is namelijk eenvoudig te berekenen dat de diameter d van het belichte 
oppervlak al een factor 1 0 groter is dan de maskeropening D wanneer de afstand h van het 

k h 1 h . d d . . ( d 2,44 · À. h) H mas er tot et preparaat s ec ts m e or e van een micrometer IS - = . et 
D Dz 

opdampen van een masker op het preparaat heeft als nadeel dat het mechanische spanningen 
kan uitoefenen op het preparaat, waardoor energieniveaus van ladingsdragers veranderen. 
Temperatuurafhankelijke metingen kunnen door dit effect worden verstoord. Een ander 
minpunt van deze methode is dat apparatuur nodig is die niet op de TUE aanwezig is. 

De vierde mogelijkheid is het verwijderen van alle quanturn dots behalve een klein groepje. 
Dit kan met behulp van een etstechniek We onderscheiden grofweg droge en natte ets
technieken. Met droge etstechnieken kunnen de gewenste afmetingen vrij eenvoudig worden 
bereikt, maar worden vaak de wanden van het resterende materiaal beschadigd. Dit kan 
optische effecten hebben of juist tot optisch inactief materiaal leiden. Bij nat-chemisch etsen 
zijn zulke problemen veel minder te verwachten. Het probleem is hier echter de benodigde 
sub-micron-resolutie. De kleinste afmetingen die met een nat-chemisch etsmethode kunnen 
worden bereikt zijn van de orde van 1 ,urn. Om toch kleinere afmetingen te bereiken, kunnen 
we gebruik maken van de onderets. We etsen steeds dieper totdat de onderets de quanturn 
dot-laag, die vlak onder het oppervlak van het preparaat ligt, tot de gewenste afmetingen heeft 
teruggebracht. De benodigde apparatuur is relatief eenvoudig en op de TUE aanwezig (lil-V
laboratorium). 

We hebben gekozen voor het nat etsen van mesa's. Voordeel van deze methode is dat (ook 
bij temperatuurafhankelijke metingen) eenvoudig een vast ensemble quanturn dots gelokali
seerd kan worden. Bij gebruik van alleen een microscoopobjectief is dit niet mogelijk. Er 
worden geen mechanische spanningen op het preparaat uitgeoefend zoals bij het gebruik van 
een metaalmasker het geval zal zijn. 
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3. Het etsen van mesa's 

In het vorige hoofdstuk is aangegeven dat we uit de beschikbare mogelijkheden om microfoto
luminescentie te meten, hebben gekozen voor het etsen van mesa's. In dit hoofdstuk worden 
achtereenvolgens het ontwerp van een etsmasker, de gebruikte etsprocedure en de resultaten 
van het etsproces besproken. 

3 .1. Ontwerp van een etsmasker 

We willen een masker ontwerpen om op nat-chemische wijze mesa's te etsen op een preparaat. 
Bij de keuze voor het ontwerp spelen zowel het etsproces als de fotoluminescentiemetingen 
een rol. 

Structuren tot minimaal 1 à 2 J.Lm kunnen nog reproduceerbaar via nat-chemisch etsen worden 
gemaakt. Door met opzet onder te etsen willen wij kleinere afmetingen bereiken aan de top 
van de te etsen mesa's. We kiezen voor maskerafmetingen van 1 tot 5 J.Lm. Omdat kwalitatief 
betere positieve dan negatieve fotoresist voorhanden is, kiezen we voor die eerste. Dat 
betekent dat we een zogenaamd light field masker gaan ontwerpen. 

Als test zijn etsproeven uitgevoerd met een bestaand masker 
met rondjes, vierkanten en vierkanten onder 45 o ten opzichte 
van de [100]- en [010]-richtingen (ruit). Het resultaat van deze 
test -etsen is schematisch weergegeven in figuur 3 .1. De 
verschillen in de horizontale en verticale afmetingen van de 
oorspronkelijk vierkante mesa worden veroorzaakt door een 
klein verschil in etssnelheid in de beide kristalrichtingen. 
Omdat de invloed van het verschil in etssnelheden gelijk is bij 
elke zijde van de ruit, blijven deze bij het etsen (nagenoeg) 
symmetrisch. De conclusie is dan ook dat als maskervormen 
het beste ruiten kunnen worden gebruikt. 

Verder is bij de tests een masker met smalle lijnen gebruikt om 
via een dubbele belichting ruiten te maken kleiner dan beschik
baar op het andere masker. Uit de resultaten van deze ets
proeven bleek dat bij kleine resulterende afmetingen ook de 
ruiten asymmetrisch van 

1,5 1,3 

maskervorm etsresultaat 

-
-
-

Figuur 3.1: 
Schets van de vonn van de 
geëtste mesa's bij verschillen
de vonnen op het masker 

1,3 1,5 

vorm werden. Om deze 
reden is ervoor gekozen 
om op het masker naast 
vierkanten (onder 45 o) 
ook rechthoeken aan te 
brengen. Gekozen is voor 
een verhouding van de 
zijden van respectievelijk Figuur 3.2: Verhouding van de zijden van de op het masker 

voorkomende rechthoeken. 
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1 : 1, 1/1,3 : 1 x 1,3 en 1/1,5 : 1 x 1 ,5. De oppervlakte blijft dus gelijk. Bij de rechthoeken 
komen beide mogelijke oriëntaties voor, zie figuur 3.2. 

Omdat het op voorhand lastig is om de kleine gewenste afmetingen van de mesa's te 
realiseren, groeperen we een groot aantal (100) identieke mesa's. De kans dat tenminste één 
van die mesa's goed is, is dan groter. 

De afstand tussen de mesa's wordt bepaald door de spotgrootte van de bij de metingen 
gebruikte excitatiebundeL De doorsnede hiervan moet in elk geval kleiner kunnen zijn dan 
100 ,urn. Verder moet de afstand tussen de mesa's zo groot zijn dat de excitatiebundel geen 
fotoluminescentie in een naburige mesa kan veroorzaken door diffusie van ladingsdragers. We 
hebben gekozen voor een onderlinge afstand van 200 ,urn om ook dit effect te kunnen uit
sluiten. 

Door hun kleine afmetingen zijn de mesa's met het blote oog niet te zien. Anderzijds is door 
de verhouding van de onderlinge afstand van de mesa's en de spotdiameter de kans klein om 
willekeurig een mes a te raken (bij een spotdiameter van 5 11-m 1: 1600). Het is daarom zeker 
moeilijk om zonder een afbeeldend systeem een bepaalde mesa te kunnen raken. Om het 
probleem van het vinden van een mes a te vereenvoudigen is een structuur van relatief brede 
lijnen aangebracht. Rond een groep van 10 bij 10 mesa's staat een lijn met een breedte van 
200 ,urn. De rijen en kolommen van mesa's worden aangegeven met een serie markers van 50 
,urn breed en 100 ,urn lang, loodrecht op de voornoemde lijn. Zie figuur 3.3. De lijnen en de 
markers zijn zodanig breed dat ze bij het etsen van de mesa's niet noemenswaardig worden 
aangetast. 

V oor optimalisatie van het optische systeem is tenslotte op de hoeken van elke eenheidscel 
met 100 mesa's een groot 'blok' aangebracht van 500 bij 500 ,urn. De excitatiebundel kan 
eenvoudig op het oog op een oppervlak van dit formaat worden gericht. 

De gebruikte belichter limiteert de maximale afmetingen van het masker tot ongeveer 3,75 
x 3,75 cm. In totaal passen er 15 x 15 eenheidscellen op het masker. Van boven naar 
beneden verlopen de maskermaten van 4,5 x 4,5 ,urn 2 tot 1 x 1 ,urn 2 . Van links naar rechts 
varieert de vorm van de structuren zoals weergegeven in figuur 3.2. 

Het etsmasker is gemaakt door DIMES aan de Technische Universiteit Delft. Het ontwerp 
is geprogrammeerd in C in het door hen aangeleverde programma LEGS. De code die het 
masker definieert is opgenomen in appendix A. 

3.2. Etsproces 

We hebben gekozen voor nat-chemisch etsen van de mesa's. Als etsmiddel gebruiken we 
citroenzuur- waterstofperoxide, omdat dit een langzaam etsmiddel is dat geschikt is voor 
zowel GaAs, AlGaAs en InAs. Een langzaam etsmiddel geeft een beter reproduceerbaar 
resultaat dan een snel etsmiddeL Het etsproces vindt plaats bij kamertemperatuur. 
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mesamaten ( + - # 
_, 

) pe r rij 

4,50x4 ,50 3,46x5 ,85 3 ,00x6 ,75 l'm 

4,25x4 ,25 3 ,27x5 ,53 2,83x6,38 l'm 

4 ,00x4 ,00 3 ,08x5 ,20 2 ,67x6,00 l'm 

3,75x3,75 2,88x4 ,88 2,50x5,63 l'm 

3,50x3 ,50 2,69x4 ,55 2,33x5 ,25 l'm 

3 ,25x3,25 2,50x4,23 2 ,17x4 ,88 j'm 

3 ,00x3,00 2,3lx3,90 2,00x4,50 l'm 

2,75x2,75 2 ,12x3,58 1 ,83x4 ,13 l'm mesa's niet op schaal! 

2 ,50x2 ,50 1 ,92x3 ,25 l,67 x3 ,75!'m 

2,25x2,25 1 ,73x2 ,93 l,50x3,381'm 

2,00x2,00 1 ,54x2,60 1 ,3 3x3 ,00 j'm 

l ,75xl ,75 1 ,35x2,28 l , l7x2 ,63 j'm 

l,SOxl,SO 1 ,15xl ,95 l ,OOx2,25 j'm 

l,25xl,25 0,96xl ,63 0,83xl ,88 j'm 

l,OOxl,OO 0 ,77xl ,30 0 ,6 7x I ,5 0 l'm 

~ -

Figuur 3.3: Schets van het etsmasker 
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In het vervolg zal kort de procedure worden beschreven die wordt gevolgd bij het etsen. 

Preparaat schoonmaken 
Om de oxidehuid van het preparaat te verwijderen, wordt het gedurende l minuut in een 
ammoniakoplossing ( l: l 0) gelegd. Daarna wordt het preparaat gespoeld met water en droog
geblazen met stikstof. 
Om overige verontreinigingen zoveel mogelijk van het preparaat te verwijderen, wordt het 
preparaat met behulp van een spuitfles met aceton en daarna met isopropanol afgespoten. 
Hierna wordt het preparaat weer droogblazen met stikstof. 

Fotaresist aanbrengen 
Gedurende 30 s wordt bij 3000 toeren per minuut fotaresist (Sl805) op het preparaat 
gespind. Daarna wordt het preparaat 5 minuten gebakken bij 95oC ('soft bake') om een deel 
van de oplosmiddelen uit de fotaresist te doen verdampen. 

Belichten 
Het preparaat wordt onder het masker met een belichter met UV-licht (300 nm) gedurende 
30 s belicht. Na het belichten wordt het sample gedurende 5 minuten bij 105oC gebakken 
('post-exposure bake') om interferentiepatronen, ontstaan bij het belichten, te verzwakken. 

Ontwikkelen 
De fotaresist wordt nu ontwikkeld, waarbij de belichte (en dus positieve) fotaresist oplost. We 
gebruiken hiervoor de ontwikkelaar MP2401 die 10 maal verdund is met water. Tijdens de 
ontwikkeltijd van 1 minuut wordt het preparaat zachtjes bewogen, eerst onderin en later 
boven in het bekerglas. Na het ontwikkelen wordt het preparaat weer schoongespoeld met 
water en drooggeblazen met stikstof. Daarna volgt nog een bakstap van 10 minuten bij 105 oe 
('hard bake') om het overgebleven oplosmiddel uit de fotaresist te verdampen en de fotaresist 
beter te doen hechten. 

Optische controle lithografie 
Met een polarisatie-lichtmicroscoop wordt het resultaat van de lithografie beoordeeld. Mocht 
dit niet naar wens zijn, dan kan de fotaresist nog worden opgelost waarna de hele procedure 
kan worden herstart. 

Etsen 
Het etsmiddel bestaat uit 100 ml gedeïoniseerd water ('DI-water'), 100 g citroenzuur-mono
hydraat (2-hydroxypropaan-1,2,3-tricarbonzuur + H

2
0) en l ml waterstofperoxide (H

2
0

2 
). 

We voeren het etsproces uit bij kamertemperatuur. Het preparaat wordt gedurende de gewen
ste etstijd (bijvoorbeeld 50 minuten) in het etsmiddel gezet. Het preparaat ligt hierbij vlak 
met de fotaresist-structuur boven. Er wordt niet geroerd. Deze laatste twee condities hebben 
tot doel het risico te beperken dat de fotaresist-plaatjes van de mesa's vallen. Na afloop van 
de etstijd wordt het preparaat gespoeld met water en drooggeblazen met stikstof. 
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Optische controle etsproces 
Om te controleren of niet te ver is geëtst, waardoor de fotaresist van de mesa's afgevallen is, 
wordt het preparaat nogmaals onder de polarisatie-lichtmicroscoop bekeken. Mesa's waarvan 
de fotaresist afgevallen is, worden bij voorbaat afgekeurd, omdat de quanturn dot-laag, die 
zich vlak onder het oppervlak bevindt, dan waarschijnlijk ook is weggeëtst. 

Fotaresist verwijderen 
De fotaresist wordt van het preparaat verwijderd door deze op te lossen in aceton en na te 
spoelen met isopropanoL Daarna wordt het preparaat weer drooggeblazen met stikstof. 

Mesa's bekijken metdeSEM 
Het resultaat van het etsen wordt tenslotte onder de SEM gecontroleerd. Door het preparaat 
van boven te bekijken kan de oppervlakte van het bovenvlak van de mesa's, en daarmee de 
actieve oppervlakte, worden bepaald. 

3.3. Resultaten van het etsproces 

De eerste twee etsproeven zijn uitgevoerd aan een stuk GaAs-substraat, vervolgens zijn 
preparaten met InAs-quanturn dots geëtst. Om het proces goed in de vingers te krijgen, zijn 
eerst zes preparaten uit wafer W926 geëtst. Uiteindelijk is een preparaat uit wafer W822 
geëtst, waaraan we willen gaan meten. Zie appendix F voor de groeimenu's van de quanturn 
dot -preparaten. 

Zie voor enkele opmerkingen over het maken van SEM-foto's van de preparaten appendix C. 

3.3.1. Test-etsen met een GaAs-substraat 

De eerste etsproeven zijn uitgevoerd met een GaAs-substraat. De resultaten van hiervan zijn 
representatief voor het uiteindelijk te etsen quanturn dot-preparaat omdat ook dat voor
namelijk uit GaAs bestaat (zie appendix F) . Het gebruikte etsmiddel werkt ook voor de laag 
AlGaAs in het preparaat, zij het dat de etssnelheid daar lager is. Van het wegetsen van de 
dunne InAs-wetting laag met de quanturn dots worden eveneens geen problemen verwacht. 
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De eerste geëtste structuren hadden relatief grote afmetingen in de orde van een micrometer. 
Zie figuur 3.4. De mesa's bestaan uit een plateau met schuine wanden. De hoogte van de 
plateaus hebben we eenmalig gemeten en blijkt ongeveer l J.Lffi te zijn. Dat betekent dat de 
quanturn dot-laag in een mesa met quanturn dots zich op ongeveer 15% vanaf de top van de 
mesa bevindt. De hellingshoek van de zijwanden ten opzichte van de normaal op het substraat 
schatten we rond de 22°. De zijwanden zijn daarom mogelijk (113)-vlakken. 

Figuur 3.4: Twee vierkante en twee rechthoekige mesa's met afmetingen rond een micrometer. De 
bovenste twee SEM-beelden zijn elektronisch over 45° gedraaid. 

De bovenste twee mesa's in figuur 3.4, behorend bij vierkante maskermaten, zijn nagenoeg 
vierkant gebleven. De afmetingen van de onderste twee mesa's zijn langgerekter geworden ten 
opzichte van de maskerverhoudingen van respectievelijk I : I ,69 en I : 2,25. Dit lijkt erop te 
duiden dat de etssnelheid toeneemt als de afmetingen kleiner worden. Dit is een nadeel bij 
het etsen van erg kleine structuren: de etstijd wordt dan kritisch. 
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Linksboven in figuur 3.5 is te zien dat het mogelijk is om tot zeer kleine afmetingen een nette 
vorm van de mesa's te behouden. Wanneer de zijwanden gegolfd zijn (rechtsboven in figuur 
3.5), dan zijn de begrenzingen van het bovenvlak dat ook. Het golfpatroon is waarschijnlijk 
een interferentiepatroon dat is ontstaan tijdens het belichten doordat het masker niet geheel 
vlak op de fotaresist-laag aansloot. In dezelfde SEM-foto is te zien dat er twee soorten hoeken 
bestaan, namelijk 'spitse' en 'holle'. Bij kleine resulterende afmetingen van de mesa's heeft een 
'holle' hoek invloed op de vorm van het bovenvlak, zoals te zien is linksonder in figuur 3.5. 
De mesa rechtsonder in figuur 3.5 heeft eveneens geen rechte begrenzingen van het bovenvlak. 
Ten gevolge van een slechte lithografie vertoont de gehele vorm van de mesa dezelfde vorm
afwijking. Oorzaken hiervan kunnen een niet-vlakke fotaresist-laag of het niet goed aan
drukken van het masker tegen het preparaat zijn. 

Figuur 3.5: (linksboven) Een lange, smalle mesa met rechte begrenzingen van het bovenvlak 
(rechtsboven) Een vierkante mesa met gegolfde zijwanden 
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3.3.2. Meer etsproeven met preparaten uit wafer W926 

Verdere etsproeven zijn uitgevoerd met preparaten uit wafer W926. Deze wafer bevat InAs
quanturn dots en heeft dezelfde structuur als wafer W822 waaruit het uiteindelijke preparaat 
wordt geëtst. 

Het belangrijkste doel van de etsproeven was om aan de hand van de gebruikte masker
afmetingen en etstijd een voorspelling te kunnen doen over de resulterende afmetingen van 
de mesa's. Zonder een algemene regel op te stellen, is gebleken dat een combinatie van 
maskerafmetingen rond 2 J.Lffi en een etstijd rond 50 minuten mesa-afmetingen rond 0,2 J.Lffi 
oplevert, zoals gewenst. Toch levert deze vuistregel geen zekerheid, omdat het resultaat door 
veel effecten wordt beïnvloed. Een voorbeeld is dat ondanks een variatie in de afmetingen van 
de maskerstructuren over het preparaat de afmetingen van de mesa's (bijvoorbeeld de vier
kante) over het preparaat vaak nauwelijks bleken te verschillen. Gezien de kleine afmetingen 
van de preparaten (- 8 mm) zouden randeffecten hiervan de oorzaak kunnen zijn. 

De etsproeven hebben uitgewezen dat het niet nodig was geweest om rechthoekige vormen 
in het masker op te nemen. Het verwachte verschil in etssnelheid voor de verschillende kristal
richtingen blijken voor de gebruikte 4SO-oriëntatie zelfs voor kleine mesa-afmetingen 
verwaarloosbaar. 
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Door steeds langer te etsen gaan de mesa's steeds meer de vorm van een afgekapte piramide 
aannemen. Het blijkt dat de hechting van het fotoresist-kapje zodanig goed is, dat het 
mogelijk is om mesa's met zeer kleine bovenvlakken te etsen. Mmetingen kleiner dan 0,1 ,urn 
zijn mogelijk voor (vrijwel) alle mesa's binnen een blok. Zie de foto's links in figuur 3.6. 
Wanneer iets te lang wordt doorgeëtst, dan wordt de laag met quanturn dots al snel weggeëtst 
(rechts in figuur 3.6). 

Figuur 3.6: Mesa's waarbij de toplaag met quanturn dots net wel (links) en net niet (rechts) is 
behouden 

38 



Microfotoluminescentiemetingen aan zelfgeorganiseerde InAs-quanturn dots Het etsen van mesa's 

Op de SEM-foto's in figuur 3.7. is te zien dat de rand van het bovenvlak van de mesa een 
verticale structuur vertoont. Om hierover met meer zekerheid iets te kunnen zeggen, is het 
nodig SEM-foto's te maken vanuit een zijaanzicht van de mesa. Mogelijk heeft deze structuur 
te maken heeft met de AlGaAs-laag boven in de preparaten, die door het etsmiddellangzamer 
wordt weggeëtst dan het omliggende GaAs. 

Figuur 3.7: De rand van het bovenvlak van de mesa's op preparaten uit wafer W926 vertoont een 
verticale structuur die waarschijnlijk veroorzaakt wordt doordat een AlGaAs-laag boven 
in de structuur langzamer wordt weggeëtst 
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3.3.3. Etsen van een preparaat uit wafer W822 

Voor het etsen van het preparaat uit wafer W822 (afmetingen ongeveer 7,5 bij 9 mm) is 
gekozen voor maskermaten van 1,75 tot 2,5 JLffi. De vierkante maten liggen in het centrum 
van het preparaat en aan de zijkanten liggen eenheidscellen met rechthoekige maten ( 1 : 1 ,69) 
in twee oriëntaties. De gebruikte naamgeving voor de eenheidscellen en de individuele mesa's 
is toegelicht in appendix D.l. We hebben gekozen voor een etstijd van 48 minuten. 

In figuur 3.8 zijn schematisch de gemiddelde vormen van de mesa's en afmetingen van de 
quanturn dot-lagen in een eenheidscel weergegeven. Tevens is een indicatie van het gemid
delde aantal quanturn dots per mesa weergegeven bij een quanturn dot-dichtheid van 
5 · 1010 cm -z. 

11 50 12 70 

0,30 J.Lffi 0,37 J.Lffi 

• 0,30 J.Lffi • 0,37 J.Lffi 

21 120 22 30 

0,90 J.Lffi 0,25 J.Lffi 

- 0,26J.Lm • 0,25 J.Lffi 

13 200 aantal quanturn dots 
op mesa b~ dicht
heid 5·101 cm·2 

~--+-- gemiddelde vorm 0,62 J.Lffi - ~ 0,62 J.Lffi 

23 200 

1,3 J.Lffi 
0,30 J.Lffi 

en afmetingen 
quanturn dot-laag 

31 220 32 70 33 200 

1,4 J.Lffi 0,36 J.Lffi 1,3 J.Lffi 
0,31 J.Lffi • 0,36 J.Lffi • 0,30 J.Lffi 

41 350 42 1000 43 70 

1,4 J.Lffi 0,64 J.Lffi 

-0,50J.Lm 1,4 J.Lffi ~ 0,23 J.Lffi 

Figuur 3.8: Schets van de verdeling van de afmetingen van de quanturn dot-lagen in 
de mesa's over het preparaat uit W822 

We sluiten dit hoofdstuk af met de figuren 3.9 tot en met 3.12 waarin we telkens SEM-foto's 
weergeven van twee vierkante mesa's uit respectievelijk de eenheidscellen 12 tot en met 42. 
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Figuur 3.9: SEMfoto's van twee mesa's uit eenheidscel nummer 12 op het preparaat W822-1 
(1291 en 1299) 

We hebben metingen gedaan aan mesa 1278. Van deze mesa is echter geen SEM-foto 
beschikbaar. Vanwege de geconstateerde homogeniteit in de afmetingen van de geëtste mesa's 
gaan we er vanuit dat de afmetingen van mesa 1278 ongeveer gelijk zijn aan die van de 
naburige mesa 1299. De afmetingen van mesa 1299 zijn (0,255 ± 0 ,02) p.m x (0,21 ± 0,02) 
p.m, zodat de oppervlakte gelijk is aan (0,054 ± 0,009) p.m 2 . Uitgaande van ( 113)-zijvlakken 
vinden we dan voor de afmetingen van de quanturn dot laag (0,39 ± 0,02) p.m x 
(0,35 ± 0,02) p.m = (0,136 ± 0,015) p.m 2

• 

Figuur 3.10: SEMfoto's van twee mesa's uit eenheidscel nummer 22 op het preparaat W822-1 
(2209 en 2290) 

De afmetingen van mesa 2228, waaraan gemeten is, schatten we aan de hand van de dichtbij 
gelegen mesa 2209. De afmetingen van mesa 2209 zijn (0,17 ± 0,02) p.m x (0,12 ± 0,02) 
p.m, wat een oppervlakte van (0,020 ± 0,006) p.m 2 geeft. De afmetingen van de quanturn dot 
laag zijn dan (0,32 ± 0,02) p.m x (0,26 ± 0,02) p.m = (0,081 ± 0,012) p.m 2

. 
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Figuur 3.11: SEMjoto's van twee mesa's uit eenheidscel nummer 32 op het preparaat W822-J 
(3209 en 3290) 

We hebben gemeten aan de mesa's 3281 en 3271. De afmetingen hiervan schatten we als 
(0,28 ± 0,03) J.Lffi x (0,24 ± 0,03) J.Lffi, de oppervlakte is dus (0,068 ± 0,014) J.Lm 2 . Dit geeft 
voor de afmetingen van de quanturn dot laag (0,42 ± 0,02) J.Lffi x (0,38 ± 0,02) J.Lffi = 
(0,157 ± 0,016) J.Lm 2

. 

Figuur 3 .12: SEMjoto's van twee mesa's uit eenheidscel nummer 42 op het preparaat W822-1 
( 4200 en 4209) 
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4. De meetopstelling 

De basiselementen van de opstelling zijn een excitatielaser, een kryostaat waarin het preparaat 
wordt geplaatst, een detectiesysteem en een geautomatiseerd meetsysteem. Verder is het bij 
microfotoluminescentiemetingen zoals die zijn uitgevoerd van belang, dat zowel excitatie als 
collectie op een zeer welbepaalde plaats plaatsvinden. Hierbij is het nodig een kleine excitatie
spot te creëren en de plaats van die spot op het preparaat zichtbaar te maken. Eerst worden 
de verschillende onderdelen van de opstelling besproken, waarna in paragraaf 4.6. een schets 
van de opstelling als geheel wordt gegeven. 

4.1. IIetlasersysteeun 

Ar+-pomplaser __. titaan-saffier-ringlaser monochromator _... 
-,. 

(lijn.filter) 

>J} grijsfilter 

Figuur 4.1: Schets van het lasersysteem 

De excitatielaser bestaat uit een verstembare titaan-saffier-ringlaser, die wordt gepompt met 
een argon-ion-laser bij 514 nm. De titaan-saffier-laser heeft een bereik van ongeveer 750 tot 
1000 nm en een maximaal vermogen van ongeveer 1 W bij 7 66 nm en een een pompvermogen 
van 6 W . Om het vermogen van de excitatiebundel desgewenst te beperken wordt een grijs
filter in de bundel geplaatst. Verder plaatsen we een monochromator in de bundel om de 
laserlijn te filteren. Het argonplasma in de Ar+ -laser zendt namelijk een aantal andere lijnen 
uit in het golflengtegebied waarin we willen meten, die in intensiteit vergelijkbaar zijn met de 
te meten microfotoluminescentie. 

4.2. De kryostaat 

Het preparaat wordt geplaatst in een met vloeibaar helium 
gekoelde doorstroom-kryostaat. De kryostaat-houder en de stok 
waaraan het preparaat bevestigd is, zijn zodanig ontworpen dat 
het preparaat vier vrijheidsgraden heeft. Zie figuur 4.2. Met 
behulp van microschroeven kan de kryostaat naar voren (a) en 
naar opzij (b) worden bewogen. Met behulp van fijne schroef
draad kan de stok in verticale richting worden bewogen (c) . 
Tenslotte kan de stok en daarmee het preparaat gedraaid worden 
om de verticale as ( d) . 

(~) 
~ 

' 

(b) 

Figuur 4.2: 
Schets van de vrijheids
graden van het preparaat 
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4.3. Het detectiesysteem 

-~•~1 monochromator t--...iJ'JI~I InGaAs:fotomultiplierl~oo-..-..:.~ 

Figuur 4.3: Schema van het detectiesysteem 

Het detectiesysteem bestaat uit een monochromator en een InGaAs-fotomultiplier in de 
zogenaamde 'photon counting mode'. 

De monochromator is een dubbele 0,75 m monochromator van het type Spex 1401 . De tralies 
bevatten 600 lijnen per mm, waarmee de resolutie van de monochromator in het door ons 
gebruikte spectrale gebied 22 A per mmspleetbreedte is (dat is ongeveer 0,1 nm per 50 J.Lffi 

spleetbreedte) . 

Het licht dat uit de monochromator treedt, valt op de InGaAs-fotodetector die gevoelig is in 
het golflengtegebied van ongeveer 600 tot 1020 nm. De quanturnefficiëntie van het detector
systeem ligt in de orde van enkele tienden van een procent en neemt in het door ons gebruikte 
spectrale gebied af met de golflengte. Het achtergrondsignaal is laag, namelijk 50 à 60 counts 
per seconde. De ruis kan worden beschreven met de Poisson-statistiek, wat inhoudt dat het 
ruisniveau gelijk is aan de wortel uit het aantal counts. De signaal-ruis-verhouding neemt 
daarom toe met de wortel uit de meettijd. 

4.4. Excitatie en collectie 

In verband met toekomstige metingen wordt gebruik gemaakt van de perfecte terugverstrooi
ingsgeometrie. Het optische systeem van excitatie door de laser en collectie van fotolumines
centiestraling zijn daarbij gekoppeld. We gaan eerst in op de perfecte terugverstrooiingsgeome
trie. Daarna bespreken we het belang van een kleine excitatiespot. We sluiten de paragraaf af 
met een schets van het totale systeem van excitatie en collectie. 

4.4.1. Perfecte terugverstrooiingsgeometrie 

In de perfecte terugverstrooiingsgeometrie vindt excitatie en collectie plaats via dezelfde as 
loodrecht op het sample. Voor de metingen die bij dit onderzoek zijn uitgevoerd, is de perfec
te terugverstrooiingsgeometrie niet nodig, maar dat is wel het geval bij metingen van multi
fanon-verstrooiing bij microfotoluminescentiemetingen, die in het vervolgtraject gepland zijn. 
Gegeven de oriëntatie van het kristal en de geldende selectieregels is dit een optimale 
geometrie voor het meten van LO-fononen. 
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4.4.2. Een kleine spot is belangrijk 

Een kleine excitatiespot is van belang om precies één mesa te exciteren, dus niet meerdere 
mesa's of andere structuren op het preparaat. Een kleine excitatiespot is ook belangrijk om een 
voldoende hoge excitatiedichtheid te bereiken. Bovendien is een kleine spot belangrijk voor 
een optimale collectie van fotoluminescentiestraling. 

We bepalen de diameter d van de excitatiespot uit de theorie van Fraunhofer-diffractie. 

d = l 22 f À , R 

De brandpuntsafstand f van de focusserende lens kiezen we zo klein mogelijk. Een beperkende 
factor hierbij is de afstand (ongeveer 4 cm) van het preparaat tot het buitenste kryostaat
venster. Een microscoopobjectief (brandpuntsafstand in de orde van een cm) kunnen we niet 
gebruiken. De diameter 2 · R van de inkomende bundel maximaliseren we met een beam 
expander tot de diameter van de gebruikte focusserende lens ( l 7 mm) . We komen zo tot een 
minimale spotdiameter in de orde van 7 p,m. 

Bij de collectie van fotoluminescentiestraling maken we een vergrote afbeelding van het pre
paraat op de monochromatorspleet. De vergroting neemt toe als we een kleinere brandpunts
afstand kiezen voor de focusserende lens voor het preparaat. Hiermee neemt het eventuele 
aandeel van licht uit de omgeving van de mesa (ruis) af. 

4.4.3. Het totale systeem van excitatie en collectie 

Het totale systeem van excitatie en collectie bestaat dus uit een beam expander, een 
focusserende lens voor het preparaat en een focusserende lens voor de monochromator. 
Vanwege de perfecte terugverstrooiingsgeometrie komt daar nog bij een halfdoorlatende 
spiegel om de excitatie en de collectie te scheiden. Zie figuur 4.4. 

. 

+ 
·-... 
a:: .. 
1.> ..., 

-- ---- ~ - _ _ ._._ --
.!:: 
E 
~ 

+ 

~~--~------+----~--~,~-~~-

\~ ~ 
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beam expander 

excitatiebun el 

Figuur 4.4: Schets van het systeem van excitatie en collectie 
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4.5. Het afbeeldend systeem 

We hebben, zoals in paragraaf 3 .1. al vermeld, een afbeeldend systeem nodig om een bepaalde 
mesa te exciteren. De excitatiebundel belicht alleen de plaats van de spot, zodat we nog een 
lichtbron nodig hebben om de omgeving van de spot te belichten. We kiezen voor een diffuse 
lichtbron, omdat die altijd gelijktijdig met de excitatiebundel in focus is. We gebruiken een 
halogeenlampje dat van de zijkant op een spiegeltje schijnt dat tussen de focusserende lens 
en de kryostaat is geplaatst. Het beeld van de excitatiespot op het preparaat beelden we met 
behulp van een CCD-camera af op een monitor. 

4. 6. Schets van de opstelling als geheel 

In de voorafgaande paragrafen zijn de verschillende onderdelen van de opstelling al geschetst. 
In figuur 4.5 zijn deze samengevoegd tot een schets van de gehele opstelling. 
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5. Meetresultaten 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van de metingen besproken aan de hand van een aantal 
aandachtspunten die uit de metingen naar voren komen. We bekijken eerst hoe een micro
fotoluminescentiespectrum er uit ziet en hoe betrouwbaar het kan worden gemeten. We 
proberen de breedte van de piekjes van individuele quanturn dots te bepalen. Aan de hand van 
de spectra kijken we dan naar de oppervlaktedichtheid van de quanturn dots. Vervolgens laten 
we het effect van een zeer hoge excitatiedichtheid zien. En tenslotte bespreken we een meting 
waarin geprobeerd is aan te tonen dat meting van multi-fanon-verstrooiing aan individuele 
quanturn dots mogelijk is. 

5 .1. Het volledig spectrum van een mes a 

In deze paragraafbekijken we het fotoluminescentiespectrum van een mesa. We kijken naar 
het verschil met een macrofotoluminescentiespectrum. Verder kijken we naar de betrouwbaar
heid van de metingen: het achtergrondsignaal, de ruis en de reproduceerbaarheid van de 
spectra. 

5 .l.I. Vergelijking met macrofotoluminescentie 

In figuur 5.1 worden twee microfotoluminescentiespectra vergeleken met een macrofotolumi
nescentiespectrum afkomstig van hetzelfde preparaat. 
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Figuur 5.1: Vergelijking van twee microfotoluminescentiespectra met een macrofotoluminescentiespec
trum dat is opgenomen op hetzelfde preparaat. De oppervlakte van quanturn dot-laag 
is respectievelijk ongeveer 0, 15 7 en 0, 13 6 p,m 2 . 
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Duidelijk is te zien dat de GauBische vorm van het macrofotoluminescentiespectrum wordt 
opgebroken in een aantal scherpe pieken. We verwachten één piekje per quanturn dot, beho
rende bij het grondniveau. Afhankelijk van het aantal quanturn dotsop de mesa kunnen die 
piekjes elkaar deels of geheel overlappen. Wellicht is dat hier het geval. 

De gemeten spectra zijn vergelijkbaar met de spectra die bijvoorbeeld Notomi et al. [25] 
(figuur 2.28) en Toda et al. [28] (figuur 2.34) hebben gepubliceerd. 

In beide spectra blijken de grootste quanturn dots (grootste fotoluminscentiegolflengte) 
ondervertegenwoordigd te zijn. Dit kan een statistisch effect zijn: in het ensemble quanturn 
dots in de mesa bevinden zich toevallig minder grote quanturn dots dan gemiddeld. Als uit 
meer metingen zou blijken dat het geen statistisch effect is, dan moet er een fysisch mechanis
me zijn waardoor óf de vorming van een exciton in een kleinere quanturn dot gemakkelijker 
is dan in een grotere quanturn dot, óf waardoor de recombinatie in een kleinere quanturn dot 
gemakkelijker verloopt dan in een grotere quanturn dot. 

5 .1.2. Achtergrondsignaal en ruis 

Om aan te tonen dat een gemeten spectrum 
afkomstig is van de mesa, moet een achter
grondmeting worden uitgevoerd. Hierbij 
wordt de excitatiespot naast de mesa geposi
tioneerd en wordt opnieuw een spectrum op
genomen. In figuur 5.2 is een microfotolumi
nescentiespectrum en het bijbehorende ach
tergrondsignaal weergegeven. Op een achter
grondsignaal van zo'n 50 counts per seconde 
na, is het spectrum dus daadwerkelijk van de 
mesa afkomstig. 

Uit het spectrum in figuur 5.2 bij de groot
ste en de kleinste golflengtes en het achter
grondsignaal schatten we de breedte van de 
ruisband als 8 counts per seconde op een 
signaal van 50 counts per seconde. Uit de 
Poisson-statistiek volgt een waarde van 6 

counts per seconde ( 2 x V50 x 5 
), zodat 

5 
we aannemen dat die geldig is. Dat betekent 
dat alle pieken in dit spectrum met een 
relatieve intensiteit groter dan zo'n 6 counts 

per seconde 'echt' zijn ( V150 x 5 ). De 
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Figuur 5.2: Het spectrum rechts in figuur 5.1 
nogmaals weergegeven, nu met het 
signaal vlak naast de mesa. 

scherpe pieken in de microfotoluminescentiespectra worden dus niet gevormd door ruis, maar 
moeten afkomstig zijn van de quanturn dots. 
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5 .1.3. Reproduceerbaarheid 

We hebben zojuist geconstateerd dat de scherpe pieken afkomstig zijn van de quanturn dots. 
De spectra moeten verder natuurlijk ook reproduceerbaar zijn. In figuur 5.3 is te zien dat dit 
inderdaad het geval is. 
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Figuur 5.3: Vergelijking van twee paren microjotoluminescentiemetingen. De metingen hebben 
plaatsgevonden op verschillende dagen. 

We zien dat de microfotoluminescentiespectra, ook na een volledig nieuwe uitlijning, goed 
reproduceerbaar zijn. Bij het opnieuw meten van een microfotoluminescentiespectrum komen 
de pieken telkens op dezelfde plaats terug. De relatieve piekintensiteit blijkt hierbij echter te 
variëren. Vergelijk hiervoor bijvoorbeeld de pieken die links in figuur 5.3 met een pijltje zijn 
aangegeven. 
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5.2. De breedte van de individuele pieken 

In een microfotoluminescentiespectrum, zoals 
weergegeven in figuur 5.4, hebben we een 
drietal scherpe pieken geselecteerd ( aangege
ven met pijltjes). We hebben geprobeerd om 
deze pieken bij een experimentele resolutie 
van 140 J.Le V op te lossen. Het resultaat is 
weergegeven in figuur 5.5. 

Figuur 5.4: 
Drie scherpe pieken uit een microfotoluminescen
tiespectrum hebben we geprobeerd op te lossen 
(zie figuur 5.5 ). De horizontale afstand tussen 
de puntjes geeft de experimentele resolutie aan. 
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Bij een verdubbelde experimentele resolutie blijkt de scherpe piek bij 942 nm uit figuur 5. 4 te bestaan 
uit 3 piekjes. Binnen de twee pieken bij 946 nm blijkt eveneens nog structuur aanwezig te zijn. 
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De piek bij 942 run blijkt te bestaan uit drie pieken. Twee pieken rond 942,95 en 942,06 nm 
hebben een FWHM gelijk aan de experimentele resolutie en zijn dus nog niet opgelost. Omdat 
het ruisniveau slechts ongeveer I ,5 counts per seconde bedraagt, is het piekje bij 941 ,85 nm 
waarschijnlijk geen ruis. Het piekje is zelfs smaller dan de experimentele resolutie. Binnen de 
piek rond 946,2 nm is nog een zich grotendeels reproducerende structuur zichtbaar van 
ongeveer vier pieken smaller dan de resolutie. Binnen de piek rond 946,5 nm is eveneens 
structuur kleiner dan de experimentele resolutie zichtbaar, maar deze reproduceert minder 
goed. 

In figuur 5.6 is een meting weergegeven met 
een nog iets kleinere experimentele resolutie 
van 110 J.LeV. De scherpe piek bij 932,37 nm 
heeft een FWHM gelijk aan de experimentele 
resolutie. Ook deze piek is daarmee nog niet 
opgelost. Ondanks de beperkte signaal-ruis
verhouding rond de piek bij 932,0 nm (we be
rekenen een ruisniveau van ongeveer 2 counts 
per seconde), bepalen we de FWHM hiervan 
door uit te gaan van het gedeelte boven 73,5 
counts per seconde. We vinden dan een waar
de van 155 J.LeV wat gróter is dan de expe
rimentele resolutie. Bij een hier niet weerge
geven meting met een experimentele resolutie 
van 140 J.Le V vonden we voor deze piek de
zelfde waarde (145 J.LeV). We trekken hieruit 
voorzichtige conclusie dat we hier een piek 
met een FWHM van 150 J.Le V hebben opge
lost. 

De experimentele resolutie wordt dus beperkt 
door de signaal-ruis- en signaal-achtergrond
verhouding. In de metingen met een resolutie 
:::;; 140 J.Le V is de signaalsterkte ten opzichte 
van de achtergrond minder dan 20 counts per 
seconde, terwijl de piekhoogte minder dan 10 
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Figuur 5.6: 

60 

Een microfotoluminescentiemeting uitgevoerd bij 
een hoge experimentele resolutie ( 110 J.Le V). 

counts per seconde is. Het ruisniveau ligt op enkele counts per seconde. Metingen met een 
nog hogere resolutie zijn bij deze signaalsterkte onmogelijk. 
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5.3. Het aantal quanturn dotsper mesa 

Wanneer we het aantal pieken in het spectrum van mesa 3281 tellen (links in figuur 5.1, de 
resolutie is 550 J..teV), dan komen we tot een aantal van 55 ± 15 pieken. De grote onzekerheid 
wordt veroorzaakt doordat de signaal-ruis- of signaal-achtergrond-verhouding in veel gevallen 
onvoldoende is om met zekerheid een piek te kunnen vaststellen. Het aantal pieken dat we 
tellen is kleiner dan het aantal quanturn dots in de mesa, omdat bij een hogere resolutie meer 
pieken worden opgelost en omdat waarschijnlijk een deel van de pieken samenvalt. Met 55 
pieken en het oppervlak van de mesa (0,157 J.tm 2

) vinden we een minimale oppervlaktedicht
heid van quanturn dots van 3,5 · 1010 cm -2

. 

Bij een toenemende experimentele resolutie, tot een factor 5 beter dan bij de meting in figuur 
5.1 het geval was, blijven we steeds nieuwe pieken oplossen. Binnen de resolutie kunnen zich 
dan nog steeds enkele pieken bevinden, zoals we in paragraaf 5.2. hebben gezien. We schatten 
daarom dat de werkelijke oppervlaktedichtheid ongeveer een factor 10 hoger zalliggen dan 
de zojuist berekende minimale oppervlaktedichtheid. We komen dan tot zo'n 1011 quanturn 
dots per cm 2 

. 

We kunnen de gemeten microfotoluminescentiespectra ook vergelijken met theoretische spec-
tra. In appendix E is ----------- ----- - - -·--- ... - .. ____ ___ ____ __ ______________ ___ __ ___ _ 

, .. olutill o .•""' , .. oluliot 0 ,4 nm 

op statistische wijze "' ""·~·~ ··· ..... , ... _ .... 
een aantal spectra be- .. 
paald voor willekeurig .. 
GauBisch verdeelde en-
sembles quanturn dots. 
De gesimuleerde 'reso
lutie' is gelijk aan die 
voor de metingen in fi
guur 5 .l. De spectra 
voor l 000 à 500 quan
turn dots lijken het 

.. 
.. 
20 

!!a~ • ••&!ii~a a ~ï!§iliil~~~ïli! 

Figuur 5.7: 
Voorbeelden van theoretische spectra van 1000 en 500 willekeurig 
Gaufiisch verdeelde quanturn dots 

meest op de gemeten spectra. Zie figuur 5. 7. De spectra voor 1000 quanturn dots hebben een 
ondergrond ten gevolge van het samenvallen van pieken die meer lijkt op de gemeten spectra 
dan bij de spectra voor 500 quanturn dots het geval is. Wat betreft het 'beeld' van de 
piekverdeling is de situatie omgekeerd. Het aantal pieken in de theoretische spectra voor 1000 
en 500 quanturn dotsis ongeveer 65. Aangezien in de gemeten spectra pieken behorende bij 
de grootste quanturn dots ondervertegenwoordigd zijn, is het niet vreemd dat we in de 
theoretische spectra iets meer pieken tellen. Met een schatting van l 000 à 500 quanturn dots 
permesakomen we weer aan een oppervlaktedichtheid van quanturn dots rond 5 · 1011 quan
turn dots per cm 2 

. 
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5 .4. Afhankelijkheid van het excitatievermogen 

We illustreren het effect van een hoog ex
citatievermogen aan de hand van de spec
tra in figuur 5.8. Een aantal effecten is 
zichtbaar: verhoging van de ondergrond, 
relatieve afname van de meeste piekhoog
ten (bijvoorbeeld alle pieken voorbij 942 
nm), relatieve toename van sommige ande
re piekhoogten en verbreding van pieken 
(bijvoorbeeld de piek bij 933,5 nm). Tij
dens de metingen is gebleken dat een gro
ter excitatievermogen in het algemeen leidt 
tot een slechteresignaal-ruis-en/of signaal
achtergrond -verhouding. 

Zoals in paragraaf 2.3. is besproken, vin
den ook anderen dergelijke effecten. Een 
toename van de ondergrond blijkt ook uit 
de resultaten van Notomi et al. [24] 
(figuur 2.31) en Toda et al. [35] (figuur 
2.35) . Zowel Motohisa et al. [23] als 
Notomi et al. [25] constateerden een met 
het excitatievermogen toenemende en later 
weer afnemende piekintensiteit, waarbij 
Motohisa et al. [23] bovendien laat zien 
dat de breedte van de pieken hierbij toe
neemt (zie de figuren 2.26 en 2.33). Overi
gens moet worden aangetekend dat het 
door ons gebruikte excitatievermogen met 
zo'n I 04 W ·cm -2 tenminste enkele ordes 
van grootte groter is dan bij anderen. 

5.5. Multi-fonon-verstrooiing 
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Figuur 5.8: 
De invloed van een hoog excitatievermogen (bo
venste spectrum): verhoging van de ondergrond, 
ongelijke excitatie-afhankelijkheid van de pieken 
en verbreding van pieken. 

Het meest rechtse gedeelte van het spectrum uit figuur 5.8 is nog twee maal met een grotere 
resolutie gemeten. Het resultaat is weergegeven in het linker spectrum in figuur 5.9. Te zien 
is dat de pieken bij deze resolutie nog niet zijn opgelost. De breedte van de piek bij 945,3 nm 
(ongeveer 434 en 304 J,LeV) neemt bijvoorbeeld precies af met de resolutie van de meting. 
Daarnaast komen details kleiner dan de resolutie in beide metingen terug; zie bijvoorbeeld de 
details rond de top van de piek bij 943,5 nm. 
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Figuur 5.9: (links) Vier pieken uit het spectrum van een kleine mesa (oppervlakte ongeveer 0,02 
J.lm 2) 

(rechts) Piek ten gevolge van relaxatie van een selectief geëxciteerd niveau onder 
uitzending van één fonon. 

Zoals in de inleiding al is aangegeven, is het de bedoeling om in de toekomst aan dit preparaat 
multi-fanon-verstrooiing aan individuele quanturn dots te gaan meten. De mogelijkheid om 
dergelijke metingen te doen is nu alvast getest. De golflengte van de excitatielaser is verscho
ven naar 945,4 nm. Links in figuur 5.10 is te zien dat deze golflengte precies past bij de over
gang van een quanturn dot op deze mesa. Die quanturn dot wordt dus selectief geëxciteerd. 
We verwachten fotoluminescentie bij 945,4 nm door recombinatie van het zojuist gecreëerde 
elektron-gat-paar. We kunnen deze piek niet meten omdat de gereflecteerde excitatiebundel 
dezelfde golflengte heeft en eveneens op de monochromator valt. Daarnaast verwachten we 
ook fanon-geassisteerde verval processen, waarbij snel na elkaar een foton en een fonon worden 
uitgezonden. Vanwege energiebehoud is de energie van het dan uitgezonden foton gelijk aan 
de energie van de overgang minus de energie van het fonon. We verwachten een fononenergie 
voor de quanturn dot rond 35 me V en daarmee dus een piek bij 971 ,3 nm. Als we rond die 
golflengte een spectrum opnemen vinden we een piek bij ongeveer 970,25 nm, overeenko
mend met een fononenergie van 33,6 me V. Hiermee is aangetoond dat meting van multi
fanon-verstrooiing aan individuele quanturn dots aan dit preparaat en met deze opstelling 
mogelijk is. Wel dient de signaal-ruis-verhouding nog verbeterd te worden. 
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6. Conclusies en aanbevelingen 

In dit hoofdstuk trekken we een aantal conclusies uit de belangrijkste resultaten, doen we 
enkele aanbevelingen voor vervolgonderzoek en een kijken we tenslotte even vooruit naar de 
toekomst. 

6.1. Conclusies 

Vier methoden voor het meten van microfotoluminescentie 
In de literatuur is een viertal methoden te vinden waarop sinds ongeveer 5 jaar microfoto
luminescentie aan quanturn dotsis gemeten. Naast het door ons gebruikte etsen van mesa's 
zijn dat het aanbrengen van een masker, het direct meten met een microscoopobjectief en 
Near-field Scanning Optica! Microscopy. 

Mesa's op sub-micron-schaal door middel van nat-chemisch etsen 
Voor het etsen van mesa's is een masker ontworpen. Uitgaande van maskerafmetingen van 
ongeveer 2 x 2 p,m 2 zijn door middel van onderetsen mesa's gemaakt met afmetingen rond 
0,2 x 0,2 p,m 2

. Na een aantal etsproeven kon dit proces behoorlijke reproduceerbaar worden 
uitgevoerd op het preparaat met InAs-quanturn dots dat voor de metingen gebruikt zou gaan 
worden. Het resultaat is een preparaat met mesa's waarin de oppervlakte van de quanturn dot
laag varieert van ongeveer 0,25 x 0,25 p,m 2 tot I ,4 x I ,4 p,m 2

. 

Reproduceerbare microfotoluminescentiemetingen zonder microscoopobjectief 
Microfotoluminescentiemetingen blijken reproduceerbaar te kunnen worden uitgevoerd. De 
individuele pieken blijken hierbij smaller dan I40 p,eV. Één piek lijken we bij een 
experimentele resolutie van IIO p,eV te hebben opgelost met een FWHM van ISO p,eV. Toda 
et al. [28] is voor zover bekend de enige die de fotoluminescentiepiek van een InAs-quanturn 
dot heeft opgelost; Toda et al. vindt een FWHM van 50 p,eV. Anderen concludeerden dat de 
breedte kleiner is dan respectievelijk IOO p,eV [I?] en I60 p,eV [23]. Aangezien alle auteurs 
een microscoopobjectief gebruiken voor de metingen, is het opvallend dat wij erin geslaagd 
zijn om microfotoluminescentie te meten zonder microscoopobjectief 

Grotere oppervlaktedichtheid van quanturn dots dan verwacht 
Het aantal pieken in het spectrum van één mesa geeft aan dat er veel meer quanturn dots in 
een mesa zitten dan we hadden verwacht. Met andere woorden, de oppervlaktedichtheid van 
de quanturn dots is groter dan de I 0 10 à I 0 1 1 cm -2 die verondersteld werd. Op grond van het 
aantal pieken in een spectrum en vergelijking met statistisch gesimuleerde spectra schatten 
we het aantal quanturn dotsper mesa op IOOO à 500. We komen zo tot een schatting van de 
dichtheid van de quanturn dots rond 5 · I 01 1 cm· -2 

• De statistisch gesimuleerde spectra voor 
IOOO tot 500 quanturn dots (zonder achtergrond) geven een beeld vergelijkbaar met onze 
metingen en die van Notomi et al. [25]. Notomi et al. kan- omgekeerd- een gemeten micro
fotoluminescentiespectrum samenstellen uit GauBkrommen zonder daarbij een achtergrond
signaal in acht te nemen. 
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Excitatievermogen-afuankelijkheid van de microfotoluminescentiespectra 
De microfotoluminescentiespectra blijken sterk afuankelijk van het excitatievermogen. Dit 
blijkt uit een verhoging van de achtergrond en een van piek tot piek verschillende toename 
of juist afname van de piekintensiteit bij toenemend excitatievermogen. Verschillende auteurs 
([22], [23], [24], [27]) constateren eveneens zo'n excitatievermogen-afuankelijkheid. 

Meting van multi-fanon-verstrooiing aan individuele quanturn dots is mogelijk 
Vooruitlopend op het vervolgonderzoek is getest of het mogelijk is multi-fanon-verstrooiing 
aan individuele quanturn dots te meten. Gebruikmakend van selectieve excitatie van één 
quanturn dot kon een piek worden waargenomen behorende bij de recombinatie van een 
exciton onder uitzending van één fonon. Deze test vormt dus een aanwijzing dat het geplande 
vervolgonderzoek met succes met het huidige preparaat en de huidige opstelling kan worden 
uitgevoerd. 

6.2. Aanbevelingen 

Bij toekomstige metingen is het vooral van belang de signaal-ruis-verhouding en de resolutie 
van de metingen verder te verbeteren. Daarnaast kan het beste aan zo klein mogelijke ensem
bles van quanturn dots worden gemeten. Het is interessant en nuttig om de afuankelijkheid 
van de spectra van de excitatiedichtheid nader te bestuderen. Tenslotte is het ook nuttig de 
dichtheid van de quanturn dots op een andere manier te bepalen. 

6.2.1. Vergroting van de signaal-ruis-verhouding 

De belangrijkste verbetering die voor de opstelling nog nodig is, is het vergroten van de 
signaal-ruis-verhouding. Een factor die kan helpen om de signaal-ruis-verhouding te verbe
teren, is het verkleinen van de brandpuntsafstand van de focusserende lens. Met de huidige 
kryostaat is dat niet mogelijk. De belangrijkste voorwaarde die aan een eventuele andere 
kryostaat gesteld moet worden, is de stabiliteit. Het preparaat mag niet trillen of verschuiven. 
In verband met de zeer kritische uitlijning die nodig is, zijn andere belangrijke eigenschappen 
de mogelijkheid om het preparaat loodrecht op de excitatiebundel te verschuiven en te roteren 
zodat een loodrechte inval wordt bereikt. 

Een andere factor die de signaal-ruis-verhouding zou kunnen verbeteren, is het gebruik van 
een andere detector met een hogere quanturnefficiëntie (voor zover die bestaat). De huidige 
detector heeft een quanturnefficiëntie kleiner dan I% in het spectrale gebied waarin we meten, 
en die neemt bovendien in dit gebied sterk af. Belangrijke voordelen van de nu gebruikte 
detector zijn echter het lage achtergrond- en ruisniveau. 
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6.2.2. Meten aan kleinere ensembles quanturn dots 

Aangezien de dichtheid van de quanturn dots waarschijnlijk een orde van grootte hoger ligt 
dan werd verwacht, is ook het aantal quanturn dotsper mesa zoveel groter. Het lijkt daarom 
het beste om te meten aan de kleinste mesa's op het preparaat, waarvan de afmetingen van 
de quanturn dot-laag ongeveer 0,25 J.Lffi zijn. Een andere mogelijkheid is het etsen van nieuwe 
mesa's met afmetingen van het bovenoppervlak kleiner dan 0, l J.Lffi op een preparaat uit de
zelfde wafer. Uit de etsproeven blijkt dat dit mogelijk is. Wanneer het etsen wordt gestopt op 
het moment dat het bovenoppervlak van de wafer net 'op' is, dan zijn de afmetingen van de 
quanturn dot-laag naar we aannemen ongeveer 0,14 J.Lffi, wat overeenkomt met ongeveer l 0 
quanturn dotsper mesa. Eenvoudiger is het echter om (grotere) mesa's te etsen op een ander 
preparaat met een kleinere quanturn dot-dichtheid. Dit gaat waarschijnlijk echter samen met 
grotere quanturn dot-afmetingen, zodat dan wellicht het voordeel van het ontbreken van 
aangeslagen niveaus verdwijnt. 

6.2.3. Zijn de grootste quanturn dots ondervertegenwoordigd? 

In de twee volledige microfotoluminescentiespectra die in hoofdstuk 5 zijn gepresenteerd, 
bleken de grootste quanturn dots ondervertegenwoordigd te zijn ten opzichte van een macro
fotoluminescentiespectrum. Aangezien het om slechts twee metingen gaat is het zeer wel 
mogelijk dat het om een statistisch effect gaat. Toch verdient het aanbeveling om bij de 
beoordeling van in de toekomst te meten microfotoluminescentiespectra aan dit punt 
aandacht te schenken. 

6.2.4. Excitatievermogen-afhankelijkheid 

Het lijkt interessant om de excitatievermogen-afhankelijkheid van de microfotoluminescentie
spectra nader te bestuderen. In de eerste plaats kan dit leiden tot een optimalisatie van het 
excitatievermogen om zo tot een maximale piekintensiteit of een maximale piek-achtergrond
verhouding te komen. Behalve het achtergrondsignaal blijkt namelijk ook de intensiteit van 
sommige pieken toe te nemen met het excitatievermogen. In de tweede plaats is er weinig tot 
niets bekend over de fysische processen die aan de excitatievermogen-afhankelijkheid ten 
grondslag liggen. Toch zijn deze processen van belang voor de interpretatie van de microfoto
luminescentiespectra en mogelijk ook voor de toepassingen van quanturn dots. 

6.2.5. Dichtheid van de quanturn dots 

Om een beter idee te krijgen van de dichtheid en verdeling van de quanturn dots lijkt het een 
goed idee om met Transmission Electron Microscopy (TEM) foto's te maken van een door
snede van een preparaat uit de gebruikte wafer. Ook is het mogelijk om, na aan-etsen, met 
Atomie Force Microscopy (AFM) vanaf de zijkant van een preparaat deze eigenschappen te 
onderzoeken. Met een betere kennis van de quanturn dot-dichtheid wordt het gemakkelijker 
de microfotoluminescentiespectra te beoordelen. 
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6.3. Tenslotte 

In dit afstudeerwerk zijn de eerste microfotoluminescentiemetingen aan zelfgeformeerde InAs
quanturn dots zijn uitgevoerd. In een eerste aanzet is bovendien aangetoond dat voor de 
toekomst geplande metingen mogelijk zijn. Met dit afstudeerproject is dan ook een eerste stap 
gezet in een nieuwe fase van het onderzoek naar de fysica van quanturn dots. 
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Appendix A: Maskerdefinitie in LEGS 

!* filename etsmask3.c 
/* 
/* LEGS definition of a mask for micro PL measurements 
i* LEGS by Lee Spiekman, Delft Univarsity of Technology 
;~ mask realisa ti on by Del.ft Dniversity of Technology 
;• by means of an Electron Beam Pattern Generator (EBPGl 

i* will be used as a photolithographic mask for etching mssas 
!* this mask is a light field mask 
/* 
/* the mask consists of 15 by 15 unit cells 
/* each unit cells contains 10 by 10 mesas (dark spots on the mask), 
i* 4 half orientation lines along its sides 
/* (meant te indicate the sides of the unit cell), 
/* 4 times 10 identification bars perpendicular to the orientation lines 
/* (meant to indicate the position of the small mesas), 
!* and 4 quarter optimi:a ti.o~ islands J.n its co rners 
I* :Reant to opt1~1ze the o~t~~aJ system d:::lng meas1:~ement 

i* size of mesas varies linearly along ene direction of the mask 
i* intheether direction the size of the mesa's chan9es from 
/* square to rectangular in a sinelike way , that means that the 
/* ratiosof both sides are succe.ssively 1:1, 1:1.2, 1:1.5, 1 : 1.2, 
, .• 1 : 1 , 1.2:1, 1.5:1, 1.2:1, 1:1 
; * ! 

!* the orientat i.on of the mesa's is tlJrned 45 degrees i.n comparison 
;·~ wj __ t.tl tt~e mask because of tt~e etctii.rtg behavi.ou1~ of etcllailt/GaAs 
/'' 
! * t.r: e s.-l.:e of the mes as •.tdr:i.e.s frcm 1 to 4. S rr..i..cro mete.r: 
!* or better : from 1/1 . 5 = 0.66 to 4.5*1.5 = 6 . 75 micro meter 
;·· 
/* all parts of the mask except the mesa's {layer 2) can be written in 
/* the coarse mode of the EBPG, 

* 

*i 
*I 
*/ 
*I 
'*I I 

*i 
*/ 
*/ 
,. I 
*; 

! 

*I 
-"'I 
•. i 
* / ! 

*I 
*/ 
*i 
*! 

j; I 
I 

*! 

/* the mesa ' s (layer 1) should be \vritten in t:he fin e mode */ 
J·"" the total surface area of the struct.u1~es in layer J. (fine) i.s about ·"'I 

/* th e total surface area of ~he st1~uctu res i.11 l.aye1~ 2 

; ·~ 

;·~ E:indhcven tJniversity cf 'I,echnclcgy, Semicond1JCtGr F'hysics Departrrtent 
!* Frar1k Staals, June until August 1998 

#include "egs . h" 

.,,. I 
I 

* / ! 

·4.·; 
I 

* / ! 

struct layer layers[) 
{ {1, "Fine", BLACK, 

{2, "Coarse", YELLOW, 
VISIBLE}, /* use 
VISIBLE}, END_LAYERS}; /* use 

srnall electron bearn */ 
broader electron beam */ 

int func(int i, int j) 
switch(j%8) { 

case 0: return (45+10*i) /12; break; i* (4+i)/1.2 *I 
case 1: return 4+i; break; /* (4+i) •! 
case 2: return (53+12*i)/10; break; /* (4+i)*l.2 */ 
case 3: return (65+1S*il ho; break; i* (4+i)*1 . 5 'i 
case 4: return (53+12*i)/10; break; i* (4+i) *1 . 2 *I 
case 5: return 4+i; break ; /* (4+i) *I 
case 6: return (45+10*i)/12; break; /* (4+i)/1.2 */ 
case 7: return (45+10*i)/15; break; i* (4+i)i1.5 A· i 

} ; !* end swi_tch(j) *! 
; ··· end ftinC:(i, J} ~; 

void move_pointer(int dx, int dy) { 
i* move to the upper left corner of this unit cell */ 
pop_cp (); /* ffiO\'e to upper left corner of the m,>sk * / 
push_cp(); /* store position of upper left corner of the mask */ 
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skip (2500*dx) i /* shift. r:i.ght dz un.i t cel.ls *! 
offset (2500*dy) i ;·*' shift down dy unit cells *i 
/* end move_poi11ter(dx, dy) */ 

void draw_unit_cell(int W, int L) 
/* draw a unit cell with 
!* - :1.00 roesas o:f w:l.dt.h r-i a.nd J.engtb L under 45 deg.rees * 
/* - 4 quarter or)timization islands (one quarte r in each corne r) * 
/* - 4 ha .l f ori.e r)tation lj.nes with (10} i.dentifJ.ca·tj.orl bars to */ 

mark the position of the mesas 

int i i ! ,. used as a counter vc I 
int j i /* used a.s a count.er * ! 

layer (2) i /* u se braader eJ.ect.ron beam *! 
/* draw 4 half orientation lines (a square around the unit cell) */ 
for (i=1 i i<S i i++) { 

polyline(2500, 50, 7, 9) i i * orientation line */ 
rotate(+RAD(90)) i 

}; !"'·end for(i=l; i<5; i++)·*; 
I* d.ra.w 4 qua :r:te r opt.:.i.m .. -.i. ::.a.t.:i. on :.1. s.:i ands * / 
!* and 4 times 10 identification JJars */ 
for(i=1i i<5 i i++) { 

polyline (250, 250, 7, 9) i ; ·* quarte:· opti.mizat ion is land *'! 
skip (75) i 

for(j=1i j<11i j++) 
polyline(50, 150, 7, 9li /* :.i.dent:.i.f.-i.cat.i.onbar */ 
skip (150) i 

} ; ;~ .. e nd .for (j=l; j< L.i. i j++} *! 
skip(175) i 

rotate(+RAD(90)) i 

} ; /~,. end fo r (i·::.-.-l; _i< ::~; i++) ·it / 

/* draw ar1~ay of l O by J.O rnasas ~-; 

layer ( 1) i i'' u se small e lect.ron beam ''I 
skip(350) i 

offset(350) i 

for(i=1i i<11i i++) { 
for(j=1i j<11i j++) { 

skip ( -0. 3535533905933*L) i i* D. 35*L 
offset(+0.3535533905933*L) i 

rotate(-RAD(45)) i 

0.5*L/sq.rt:(2} */ 

polyline(L, W, 4, 6) i i* mesa under 45 degrees *i 
rotate(+RAD(45)) i 

skip(200-0.3535533905933*L) i 

offset(+0 . 3535533905933*L) i 

}; ; ·*end for(_j;~.~·-1; j< ll; j++) ·*; 
skip(-2000) i 

offset (200) i 

} ; ! 7
· end for (:i.=.l.; :.1.<11. ; .i++) '"),·; 

;~ .. e nd draw_unit cell(~~, L) ·*; 

void main_layout(void) 
int i; /* tlsed as a coUT)ter */ 
int j; ;~· tlsed as a cotlnter * / 

int W; /* width of ttle mesa */ 
int L; !* length of the mesa *! 

push_cp ()i ;·*' store position of upper left corner of the mask *'; 

for(i=1i i<16i i++) 
for(j=1i j<16i j++) 

move_pointer(i-1, j-1) i 

W=0 . 25+0.25*func(i,j+O) i 

L=0.25+0.25*func(i,j+4) i 

draw_unit_cell(W, L) i 

}; ;·*end for(j=l; i<l6; j++} ·*; 
}; /*end fo.r:(.i=J.; :1.<16; i++ ) */ 
/* end main_layout(void) */ 
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Appendix B: Ervaringskennis betreffende de etsprocedure 

Belangrijk bij de etsprocedure is de voorspelbaarheid en reproduceerbaarheid van het 
etsresultaat. Op grond van de opgedane ervaring worden hierover een aantal opmerkingen 
gemaakt. 

De etsprocedure bestaat in feite uit drie stappen: schoonmaken, lithografie en etsen. De eerste 
stap is belangrijk voor de andere twee stappen en heeft daarmee invloed op het ets-resultaat. 
Variaties in het etsen lijken veel kleiner dan die in de lithografie. Het lijkt daarom op zijn 
plaats vooral daaraan aandacht te besteden. 

De kwaliteit van de lithografie laat zich vrij eenvoudig optisch beoordelen. Wanneer de 
lithografie er niet goed uitziet, is het beter om de fotoresist te verwijderen en opnieuw te 
beginnen. Etsen van het preparaat leidt dan waarschijnlijk niet tot een hoge 'opbrengst'. 

Na het spinnen van de fotoresist op het masker kan met het blote oog worden gezien of de 
laag fotoresist egaal is. Verschillende diktes leiden tot verschillende kleuren. Onregelmatig
heden ten gevolge van vuildeeltjes op het preparaat of in de fotoresist zijn duidelijk te zien. 

Bij het spinnen van de fotoresist ontstaan dikke randen fotoresist aan de zijkanten en vooral 
in de hoeken van het preparaat. Deze verdikkingen leveren problemen bij het aandrukken van 
het masker onder de belichter. 
Twee mogelijke oplossingen voor dit probleem zijn de volgende. 
• Door tijdens het spinnen naast het preparaat goed aansluitend stukjes wafer met gelijke 

dikte te leggen, moet het mogelijk zijn fotoresist-randen op het preparaat te voorkomen. 
Een snelle test van dit principe werkte bij mij niet omdat de naastgelegen stukjes niet goed 
aansloten. 

• De randen van het preparaat kunnen worden belicht (midden afdekken), waarna ze in de 
ontwikkelaar oplossen. Daarna kan de belichting met behulp van het masker plaatsvinden. 
Uiteraard hebben fotoresist-randen een groter effect naarmate het preparaat kleiner is. 
Bovendien verloopt het spinnen van de fotoresist beter naarmate het preparaat 'ronder' is. 
Dat wil zeggen dat een vierkant preparaat de voorkeur verdient boven een rechthoekig 
preparaat. 

Goed aandrukken van het masker tegen het preparaat is belangrijk voor het belichten van 
kleine structuren. Het aandrukken kan worden gecontroleerd middels de Newton-ringen die 
hierbij duidelijk zichtbaar zijn. Geconstateerde afwijkingen zoals structuur in de fotoresist
plaatjes en afwijkende vormen zijn waarschijnlijk veroorzaakt door het (plaatselijk) niet goed 
aandrukken van het masker. 
De belangrijkste controle, die leidt tot het goed of afkeuren van de lithografie, is dan ook een 
beoordeling van de fotoresist na het ontwikkelen met behulp van de polarisatiemicroscoop. 
De vorm van de fotoresist moet egaal zijn en bij voorkeur overeenkomstig de vormen op het 
masker. Geconstateerde afwijkingen zijn bijvoorbeeld: 
• onregelmatige en afwijkende vormen (afgeronde hoeken en zelfs vrijwel ronde vormen), 

hoeft geen probleem te zijn voor zover de afmetingen voldoende groot blijven 
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• structuur in de fotoresist-plaatjes (vier delen met een putje in het centrum, altijd in 
combinatie met een draaiing van 45°, of rond met een putje in het centrum), in deze 
gevallen werd de top van de mesa weggeëtst, terwijl de randen bleven staan 

Fotoresist-randen en andere randeffecten zijn er waarschijnlijk de oorzaak van dat bij de 
kleine gebruikte preparaten (afmetingen kleiner dan 1 cm) de afmetingen van de mesa's in de 
opeenvolgende rijen vaak nauwelijks verschilden, hoewel stappen van 0,25 J.Lm in de 
afmetingen verwacht zouden moeten worden. 

Om te controleren of de top van een mesa (de quanturn dot-laag) nog intact is, kan na het 
etsen nogmaals een inspectie met de polarisatie-microscoop worden uitgevoerd. Wanneer de 
plaatjes fotoresist weg of verplaatst zijn, zijn de betreffende mesa's afgekeurd. 

Tenslotte nog een tweetal tips. Door meteen aan het begin van de etsprocedure (voor het 
schoonmaken) een klein hoekje van het preparaat af te breken, ligt de oriëntatie van het 
preparaat voor alle volgende stappen vast (belichten, beoordelen met behulp van de SEM, 
fotoluminescentie-metingen). Verder is het bij het maken van SEM-foto's handig als langs een 
bepaalde rand van het preparaat een lijn met markers ligt die een eenheidscel op het masker 
begrenst. 
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Appendix C: Het maken van SEM-foto's van de preparaten 

Voor de karakterisatie van de geëtste structuren is het nodig de individuele mesa's te bekijken 
met behulp van een elektronenmicroscoop (Scanning Electron Microscope, SEM). Aangezien 
de quanturn dot-laag zich vrijwel boven in de mesa bevindt, is het voldoende om de 
bovenzijde van de mesa recht van boven te bekijken. 

De SEM-beelden zijn digitaal vastgelegd in de vorm van een bitmap. In de bij de SEM 
behorende programmatuur treden echter een aantal onvolkomenheden op, waarvan ik er drie 
zal noemen. De laatste twee hebben rechtstreeks betrekking op de geproduceerde bitmap. 

SEM-beelden die na elkaar in de PC worden binnengehaald worden door het programma in 
exact over elkaar liggende vensters geplaatst. Zonder dat dat direct opvalt wordt zo het 
geheugen steeds verder vol gezet. Na ongeveer 7 foto's treedt een fout op: het programma kan 
geen nieuw beeld vanuit de SEM binnenhalen. Het is dan nodig de computer (niet alleen 
Windows) opnieuw op te starten. Dit probleem is eenvoudig te voorkomen door na het 
opslaan van elke foto het bijbehorende venster te sluiten. 

Bij de conversie van het door het bij de SEM 
horende IMG-formaat naar BMP-formaat 
wordt onder de foto tekst toegevoegd (waar
onder de vergrotingsfactor) en een maat
streep. Deze maatstreep kan voor een deel 
buiten de afbeelding liggen. Zo'n afgekapte 
maatstreep is te herkennen doordat hij tegen 
de rechterrand van de afbeelding ligt. In 
figuur C.1 is hiervan een voorbeeld te zien. 
Het programma plaatst de maatstreep vanaf 
het 224e pixel van rechts. Voor vergrotingen 
van 40.000 maal of kleiner wordt een maat 
van 1 J.LID aangegeven met een maatstreep 
met lengte 8 pixels per 1.000 maal ver
groting. Voorvergrotingen hoger dan 40.000 
maal wordt een maatstreep van I 00 nm aan
gegeven met een lengte van 0,8 pixels per 
1.000 maal vergroting. Een simpele reken
som maakt duidelijk dat de maatstreep 
wordt afgekapt bij vergrotingen van 29.000 

Figuur C.l: 
Bij vergrotingen van 29.000 t!m 40.000 maal 
valt de maatstreep deels buiten de bitmap 

tot en met 40.000 maal. De juiste maat is in deze (en andere) gevallen gemakkelijk te bepalen 
doordat altijd de breedte van de foto gelijk is aan 128.000 J.Lffi gedeeld door de vergrotings
factor. 
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Bij de conversie van het beeld naar een bitmap wordt de verhouding van breedte en hoogte 
gewijzigd. Het SEM-programma blijkt hiermee rekening te houden als bitmaps worden 
ingelezen. Wanneer het SEM-beeld van een mesa en de elektronisch 90° gedraaide versie van 
datzelfdeSEM-beeld wordt opgeslagen, is dat duidelijk te zien. UitdeSEM-foto's in figuur 
C.2 meten we een uitrekking met een factor - 1,19. We kunnen de vervorming ook 
berekenen. De geproduceerde bitmap bevat 1024 x 1024 pixels, waarvan 1024 x 116 pixels 
tekst en de maatstreep bevat. De lengte en breedte van de foto verhouden zich dus als 
1024 : 908. De oorspronkelijke verhoudingen van het SEM-beeld op het beeldscherm was 

4 : 3. De vervorming is dus een factor 
4 

: 
3 

= 1,18. Bij het afdrukken van de bitmaps 
1024 : 908 

moet dus de breedte van de afbeelding 1,18 maal groter worden gekozen dan de lengte. 

Figuur C.2: Twee SEMfoto's (bitmaps) van hetzelfde SEM-beeld. Het linkse SEM-beeld is elektronisch 
over 45° linksom gedraaid, het rechtse over 45° rechtsom. Uit vergelijking van deze twee 
foto's blijkt dat de beelden bij de omzetting naar BMPfonnaat in de hoogte met een factor 
- 1,19 worden uitgerekt. 

Bij alle in paragraaf 3.3. afgebeelde SEM-foto's is een correctie uitgevoerd voor de verhouding 
van breedte en hoogte. Bovendien is daar waar dat noodzakelijk was de maatstreep aangepast. 

67 



Microfotoluminescentiemetingen aan zelfgeorganiseerde InAs-quanturn dots Appendix D 

Appendix D: Overige meetresultaten 

In deze appendix worden de resultaten weergegeven van de metingen die niet in hoofdstuk 
5 van dit verslag zijn opgenomen. Eerst geven we een toelichting op de tekst in de figuren 
waarin de gemeten spectra zijn weergegeven. Daarna wordt een ijking van de gebruikte mono
chromator besproken. Vervolgens geven we de resultaten van de metingen die zijn uitgevoerd 
aan een preparaat uit wafer W926 (gebruikt voor de etsproeven). En tenslotte laten we aan 
de hand van enkele metingen aan preparaat W822-l zien hoe microfotoluminescentie meten 
niet moet, en hoe goed het juist wél kan. 

D.I. Toelichting bij de weergegeven spectra 

In de figuren waarin de gemeten spectra zijn weergegeven, zijn op verkorte wijze de 
parameters van de meting weergegeven. Bijvoorbeeld W822-l, 3281 

99021004.pl 
766 nm, 33 mW 
200 p.m, 0,2 nm, Ss 

De eerste regel bevat een aanduiding voor het preparaat (de 
naam van de wafer waaruit het preparaat is genomen en een 
volgnummer voor het preparaat) en een aanduiding van de 
mesa (rij- en kolomnummer van de eenheidscel en rij- en 
kolomnummer van de mesa binnen de eenheidscel, zie figuur 
D.l). 

De tweede regel bevat de naam van het databestand, 
opgebouwd als jaar, maand, dag volgnummer en de extensie 
pl (of ple). 

De derde regel geeft de golflengte van de excitatielaser en het 
gebruikte vermogen aan. Het vermogen is telkens gemeten na 
de monochromator die als filter voor de laserlijn is gebruikt, 
het vermogen dat het preparaat bereikt is waarschijnlijk 
ongeveer 50 procent hiervan. 

wafemummer volgnummer preparaat 

W822- 1 

nummer 
eenhelelacet 

11 12 1 

I 
13 

~----~·~um==er~l----~ 
00 01 02 ... 091 
10 11 12 ... 19 

. ' 21 ' i 23 
I 

90 91 92 ... 99 

31 32 33 

' I , 
P--·----·•-y----------·+---·~ 

' i i 

41 42 43 

Figuur D.l: 
Schema van de codering van 
de mesa's 

De vierde en laatste regel geeft de spleetbreedte van de monochromator, de stapgrootte en de 
meettijd per punt. Eventuele verticale roosterlijnen geven de resolutie van de meting aan. 

De temperatuur was bij alle metingen ongeveer 5 K. 
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0.2. IJking van de monochromator 

Er is een ijking van de monochromator uitgevoerd voor een groot gebied van 700 tot 1400 
nm, dus ver buiten het door ons gebruikte gebied en tot ver voorbij het gebied waarin de 
detector het gevoeligst is. 

• Xenonlarr!> 
1.5 • Kwiklalr!> 

1.0 

.. ... 
... ..... 

.. ·. 
s.:·· ·· .· 

.. 
· ... .. . . ·· 

-1.5 ' rmnoc:hrorrstoraéll"fMjzing in nm is te groot 

700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 
Monochrom!tootand (""1) 

Figuur D.2: 
IJkgrafiek van de monochromator over het golf 
lengtegebied van 700 tot 1400 nm 

0.0 • xenonlarr!l 

-o.1 
• Kwil<laoTp 

-Q.2 À. :. ). +&.. - ....-...-). ·1040 
&..-!!l!'f!!t!an!l! 

190 

-o.9 

-1 .0 -JL.-,....,...,.....,.-,-.-,.....,......,-...,.....,-.-,...... ......... ..,..-.-..,....-r-r~~ 
850 860 870 880 890 900 910 920 930 940 950 960 970 980 990 10001010102010301040 

Monodvtmllootand (""1) 

Figuur D.3: 
Detail van de ijkgrafiek van de monochromator 
voor het door ons gebruikte golflengtegebied. De 
afwijking van de monochromator is gelineariseerd. 

Er zijn spectra opgenomen van een xenonlamp en een kwiklamp. De gemeten pieken in de 
spectra zijn gematchet met eerste en hogere orde pieken van de lamp. In figuur D.2 is hiervan 
het resultaat te zien. We kunnen de afwijking van de monochromator (maximaal ± l ,5 nm) 
voor een groot spectraal gebied met een nauwkeurigheid van zo'n 0,2 nm aangeven. De 
afwijking verloopt min of meer lineair met de golflengte (maar ook met de inverse golflengte). 

Voor het door ons gebruikte golflengtegebied bepalen we een correctie op de monochromator
aflezing. We lineariseren de afwijking, zoals weergegeven in figuur D.3. We vinden de 
volgende uitdrukking voor de correctie. 

À - 1040 
À = À + monochromator 

werkelijk monochromator l 90 
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D.3. Een meting aan preparaat W926-l 

Na kort iets over het preparaat en de gebruikte opstelling te hebben gezegd, zal het resultaat 
van een meting aan dit preparaat worden gepresenteerd. 

D3.1. Het preparaat W926-l 

Zoals in hoofdstuk 3 is aangegeven, is bij het testen van de etsprocedure gebruik gemaakt van 
een preparaat uit wafer W926. Deze wafer bevat InAs-quanturn dots in GaAs met grotere 
afmetingen dan die in wafer W822. Verder zijn de quanturn dotsin deze wafer vanwege niet
optimale groeicondities mogelijk geclusterd. Het groeimenu voor dit preparaat is opgenomen 
in appendix F. 

D3.2. De meetopstelling 

In de fase waarin metingen aan 
wafer W926-1 zijn verricht, 
bleek de opbouw en uitlijning 
van de in hoofdstuk 4 beschreven 
opstelling nog niet geschikt voor 
microfotoluminescentiemetingen. 
Er zijn toen metingen uitgevoerd 
met een opstelling zoals geschetst 
in figuur D.4. Belangrijk voordeel 
van de opstelling ten opzichte 
van de eerder beschreven opstel
ling is het feit dat de kleine af
stand van het preparaat tot het 
buitenste kryostaatvenster het 
gebruik van een microscoopobjec
tief toelaat. De opstelling werkt 
met een CCD-detector die als 
voordeel heeft dat het spectrum 
van een mesa in één keer kan 
worden opgenomen. De detector 
heeft echter als nadeel een groot 
achtergrondsignaal (meer dan 
100 counts per seconde) en een 
hoog ruisniveau (ongeveer 140 
counts per seconde). De resolutie 
van de opstelling is met 128 A 
per mm spleetbreedte ontoerei
kend voor microfotoluminescen
tiemetingen. 
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D3.3. Meetresultaat 

In figuur D.5 is het resultaat van een meting 
aan mesa 2297 op preparaat W926-l 
weergegeven. Dit resultaat is verkregen door 
5 maal 200 seconden signaal te meten en 5 
maal 200 seconden achtergrond door het 
signaal te blokkeren. Het is nodig om zowel 
het signaal als de achtergrond te meten en 
die van elkaar af te trekken, omdat de 
achtergrond veel groter is dan het signaal. 
Lang meten is nodig omdat de signaal-ruis
verhouding erg laag is. Langer meten dan 
zo'n 200 seconden is niet mogelijk omdat 
dan de CCD-detector meer dan zijn maxi
male lading verzamelt. 

940 960 980 1 000 1020 1040 1 060 1080 1100 

350 350 

300 300 

250 250 

200 200 

150 

·~ 100 

IMJ2fr.1 
981030 
514nm, 35mW 
250 J.rn, 0,67 nm, 2 x 5 x 200 s 

50 \ 
~0 

-50 

~00 ~00 
940 960 980 1 000 1 020 1 040 1060 1 080 1100 

Golflengte (nm) 

Figuur D.5: 
Spectrum van een mesa op preparaat W926-1 

940 950 960 970 980 990 1000 1010 1020 1030 1040 1050 1060 1070 1080 1090 1100 
20 70 

In figuur D.6 worden 
twee metingen weerge
geven van het signaal 
naast de mesa. Te zien 
is dat naast de mesa 
geen signaal aanwezig 
is. Hieruit blijkt dat 
het spectrum in figuur 
D.5 inderdaad van de 
mesa afkomstig is. 

Door aan te nemen dat 
de ruis van de detector 
zich gedraagt volgens 
de Poisson-statistiek, 
kunnen we onze op
merking over de kleine 
signaal-ruis-verhouding 

10~ 
'1 ''"'' ~,Jin~lll :: ·~-~fu I ~w u ~~~ 

~ -30 IMJ26-1 

~ -40 981030 
'äi 514 nm, 35 mW 
~ -50 500 J.rn, 0,67 nm 

:Ë 
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Figuur D.6: 
Spectra opgenomen op twee plaatsen op preparaat W926-1 naast een 
mes a 
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kwantificeren. We gaan uit van een maximaal signaal van 350 counts uit een meettijd van in 
totaal2000 seconden, dat wil zeggen een maximaal signaal van 0,175 counts per seconde. Uit 
het onderste spectrum in figuur D.6 lezen we af dat de ruisband ongeveer 20 counts per 2 

maal 200 seconde bedraagt, dat wil zeggen 
20 

.j200 "" 140 counts per seconde. De signaal-
2 

ruis-verhouding !... in het gemeten spectrum wordt dan afhankelijk van de meettijd t: 

!... _ 0·175
t = 6J.5·10-4 tJ112

• In het volgende tabelletje wordt de berekende signaal-ruis-
2 · 140 r 
li 

verhouding als functie van de meettijd weergegeven. 

meettijd signaal-ruis-verhouding 

20 s 0,06 

50 s 0,22 

100 s 0,63 

200 s 1,77 

500 s 7,00 

1000 s 19,8 

Uit de tabel zien we dat een meettijd in de orde van 1000 sinderdaad geen overbodigheid is. 

Voor het gemeten spectrum vinden we een berekende ruis van 
350 

"" 20counts, wat een 
19,8 

goede schatting lijkt als we helemaallinks in het spectrum in figuur D.5 kijken. 

Gegeven de resolutie en het ruisniveau kunnen we zeggen dat we hier met zekerheid micro
fotoluminescentie hebben gemeten. We zien 3 pieken met een intensiteit van meer dan 100 
counts. Ongeveer 7 pieken met een intensiteit tussen 50 en 100 counts. Daarnaast zijn ook 
de details op de flanken met intensiteiten groter dan 20 counts relevant. Met dit resultaat: 
microfotoluminescentiemetingen zijn mogelijk aan quanturn dot -preparaten met geëtste mesa's 
van dit formaat, zijn we verder gegaan met een veel schaarser aanwezig preparaat uit wafer 
W822. 
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D3.4. Vergelijking met een macrofotoluminescentiespectrum 

We vergelijken het microfotoluminescentiespectrum uit figuur D.5 met een macrofoto
luminescentiespectrum dat is opgenomen op een groot blok op het preparaat; zie figuur D. 7. 
We zien dat het totale microfotoluminescentiespectrum dezelfde breedte en positie heeft als 
het macrofotoluminescentiespectrum, zoals we voor niet al te kleine verzamelingen quanturn 
dots ook verwachten. 
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Figuur D. 7: Vergelijking van een micro- en een macrofotoluminescentie
spectrum opgenomen op preparaat W926-l. 
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D.4. Nog enkele metingen aan preparaat W822-l 

In deze paragraaf laten 
we zien tot welke re
sultaten een onvol
doende uitlijning van 
de opstelling leidt. 
Daarnaast tonen we 
een meting waaruit 
blijkt dat het mogelijk 
is om met de huidige 
opstelling grotere sig
naalsterktes te berei
ken dan bij de overige 
metingen het geval 
was. 

In figuur D.8 zijn de 
resultaten van drie op
eenvolgende microfo
toluminescentiemetin
gen weergegeven. Hoe
wel veel pieken repro
duceren, doen veel an
dere dat juist niet. Re
den om aan te nemen 
dat de uitlijning van 
de opstelling niet opti
maal was. Wel is de fo
toluminescentie daad
werkelijk van de mesa 
afkomstig. In figuur 
D.9 is te zien dat naast 
de mesa behalve het 
achtergrondsignaal van 
de detector geen sig
naal aanwezig is. 
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Figuur D.B: 
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Figuur D.9: 
Hoewel de metingen in figuur D.B niet reproduceren, blijkt uit de meting 
naast de mesa dat het signaal wel degelijk van de mesa afkomstig is. 
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In figuur D.l 0 is een meting weergegeven 
waarbij het fotoluminescentiesignaal met 
zo'n 300 counts per seconde veel groter is 
dan de 150 tot 200 counts per seconde die 
bij de meeste metingen bereikt is. Hiermee 
samenhangend zijn ook de piekhoogtes ten 
opzichte van de ondergrond hoger dan ge-
bruikelijk. 
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Figuur D.IO: 
Een microfotoluminescentiespectrum met een veel 
grotere intensiteit van de pieken dan bij de meeste 
metingen het geval is. 
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Appendix E: Theoretische spectra van een verzameling 
quanturn dots 

Om de invloed van het aantal quanturn dots in een mesa beter te begrijpen, zijn een aantal 
spectra gesimuleerd (het betreft hier dus geen analyse van gemeten spectra). Hierbij zijn de 
volgende aannamen gemaakt. 
• Er is geen achtergrondsignaal en geen ruis. 
• De intensiteit van de fotoluminescentiepiek van elke individuele quanturn dot is gelijk (aan 

één) . 
• Voor elke quanturn dot wordt één fotoluminescentiepiek bepaald (het grondniveau). De 

positie van deze piek wordt als het ware willekeurig gekozen uit een zeer grote verzameling 
met een GauBische verdeling (de praktische realisatie hiervan is hierna nauwkeuriger 
beschreven). 

• De weergegeven spectra zijn in feite histogrammen die het aantal fotoluminescentiepieken 
in een golflengtegebiedje ter breedte van 0,4 nm weergeven (de resolutie). 

Een verzamelingen quanturn dots (golflengtes) moet willekeurig, maar tevens GauBisch zijn. 
Dit is benaderd door als volgt 13 willekeurige verzamelingen uit evenzoveel uniforme 
verdelingen op te tellen. 
16% willekeurige golflengtes uit een uniforme verzameling tussen 901 en 978 nm plus 
13% " 908 en 971 nm " 
11% " 
10% " 
9% " 
8% " 
7% " 
6% " 
6% " 
5% " 
4% " 
3% " 
2% " 

De aldus gedefinieerde verzameling is een 
goede benadering voor de keuze van l 00 
willekeurige golflengtes met een 
GauBische verdeling met gemiddelde 940 
nm en standaardafwijking 15 nm 
(FWHM = 2yf2ln(2) a = 64,7 nm ); zie 
figuur E.I. Voor grotere verzamelingen 
zou deze verdeling in principe 
nauwkeuriger kunnen worden benaderd. 
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In figuur E.2 zijn van boven naar beneden voor 5000,2000, 1000, 500, 200 en 100 quanturn 
dots zijn telkens 3 theoretische spectra weergegeven. 
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Figuur E.2: Theoretische spectra van ensembles van 5000, 2000, 1000, 500, 200 en 100 
willekeurig GauBisch verdeelde quanturn dots met gelijke intensiteit 
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We zien dat de GauBische verdeling met een afname van het aantal quanturn dots steeds meer 
opbreekt. In de spectra zijn ongeveer het volgende aantal pieken te onderscheiden: 5000-50, 
2000- 60, 1000- 64, 500- 63, 200- 52, 100- 42. Het aantal onderscheidbare pieken neemt 
dus eerst toe doordat minder pieken samenvallen en daarna af omdat er minder pieken zijn. 
De achtergrond door het samenvallen van pieken blijft aanwezig tot ongeveer 200 quanturn 
dots. 

We willen nu nog de invloed bekijken van onze aanname betreffende de identieke intensiteit 
van de pieken van alle quanturn dots. We geven daarom de pieken een willekeurige (niet 
gehele) intensiteit tussen 1 en 10 en bepalen nogmaals een set theoretische spectra. Deze zijn 
weergegeven in figuur E.3. Het aantal onderscheidbare pieken is iets toegenomen en varieert 
iets minder: 5000- 60, 2000- 62, 1000- 65, 500- 67, 200- 56, 100- 45. De ondergrond is 
afgenomen. 

Wanneer we de gesimuleerde spectra vergelijken met de door ons gemeten spectra, dan 
constateren we dat ensembles van 1000 quanturn dots met gelijke intensiteit of ensembles van 
500 quanturn dots met ongelijke intensiteit een redelijke schatting van het aantal quanturn 
dotsin de door ons gemeten mesa's zijn. Het feit dat we iets minder pieken tellen dan in de 
gesimuleerde spectra kan worden verklaard uit de onzekerheid die de ruis in de gemeten 
spectra veroorzaakt. Gegeven de oppervlakte van de mesa's (orde 0,15 J..Lm 2

) komen we in dit 
geval tot een oppervlaktedichtheid van de quanturn dots van ongeveer 5 · 1011 cm -2

• Dit is een 
orde van grootte groter dan tot op heden werd geschat. Voor een betere betrouwbaarheid van 
de simulaties is gedetailleerdere kennis over de intensiteitsverdeling van de pieken van de 
individuele quanturn dots en over een mogelijk aanwezige separate achtergrond nodig. In elk 
geval geeft deze schatting van de oppervlaktedichtheid van de quanturn dots aan dat het 
uitvoeren van metingen aan de kleinste mesa's op preparaat W822-1 tot de aanbeveling strekt. 
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Figuur E.3: Theoretische spectra van ensembles van 5000, 2000, 1000, 500, 200 en 100 
willekeurig GauBisch verdeelde quanturn dotsmet ongelijke intensiteit 
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Appendix F: Groeimenu's van de wafers 

In deze laatste appendix wordt de groei van de wafers W926 en W822 besproken, waaruit de 
preparaten afkomstig zijn waaraan is gemeten. 

F.l. Wafer W926 

W afer W926 is gegroeid op een CrO-gedoopt substraat. De doping heeft tot doel het 
substraatmateriaal optisch inactief te maken. Na de groei van een laag GaAs ter dikte van 
6 7 50 A is een groeistop van 1 seconde ingevoegd om door oppervlaktereconstructie een zo 
glad mogelijk oppervlak te verkrijgen. Hierop is de InAs-quanturn dot-laag gegroeid. Dit is 
gebeurd door 4 maal een hoeveelheid InAs overeenkomend met 0,5 monolaag InAs ( l ,4 À) 
aan te bieden, gevolgd door evenzoveel keer een groeistop van 3 s. In totaal is dus een 
hoeveelheid InAs aangeboden overeenkomend met 2 monolagen InAs (5,6 À). De quanturn 
dot-laag is afgedekt met een 979,1 A dikke GaAs-laag, gevolgd door een 300 A dikke 
A10.33Gao.67As-laag en weer een 170 A dikke GaAs-laag. De AlGaAs-laag vormt een barrière die 
oppervlakterecombinatie voorkomt. Zie figuur F.l. op de volgende bladzijde. 

F.2. Wafer W822 

De structuur van wafer W822 is gelijk aan die van wafer W926, behalve dat de groei van de 
quanturn dot-laag iets afwijkt. Deze is gegroeid door na een groeistop van 1 seconde ten 
behoeve van oppervlaktereconstructie in één run een hoeveelheid InAs overeenkomend met 
2,36 monolagen InAs ( 6,6 À) aan te bieden, gevolgd door een groeistop van 1 seconde. 

Ledentsovet al. [2] geeft aan dat voor InAs-quanturn dots een groeistop van 40 s nodig is om 
een evenwicht te bereiken in de ontwikkeling van de quanturn dots (zie paragraaf 2.1.1.). 
Omdat de toegepaste groeistop voor de quanturn dots in ons preparaat slechts 1 seconde is, 
is te verwachten dat deze quanturn dots relatief klein zijn (kleine luminescentiegolflengte) bij 
een relatief grote oppervlaktedichtheid, maar ook een relatief grote spreiding in hun 
afmetingen hebben (grote inhomogene lijnverbreding). Door hun kleine afmetingen blijken 
deze quanturn dots tevens geen aangeslagen elektronenniveaus te kunnen bevatten. 

80 



Microfotoluminescentiemetingen aan zelfgeorganiseerde InAs-quanturn dots 

0.0 
CIS 
CIS __. 

~ barrière 
"0 ' t.b.v. opsluiting ladingsdragers 

. in de quanturn dots 

Q.) 

> 
Q.) ..... 
..... 
u 
CIS 

barrière 
t.b.v. opsluiting ladingsdragers 
in de quanturn dots 

GaAs 979A 

GaAs 6750 A 

..... 
CIS 
CIS ... ..... 
<I) 

~ ! --·---1 
Y Crü-gedoopt GaAs Y 

l"~ ___ s_u_b_s_t_ra_a_t __________________ ~l" 

Appendix F 

GaAs 
1----·----···-··- ·-----~J 

barrière AlGaAs I 
t.b.v. preventie van 
oppervlakterecombinatie 

GaAs 

GaAs 

GaAs 

Figuur F.l: Schets van de opbouw van de wafers W926 en W822. De wafers verschillen alleen in 
de hoeveelheid aangeboden InAs voor de actieve laag en de wijze waarop die is aangebo
den. 
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