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Hoofdstuk 1: Samenvatting.
Dit verslag rapporteert over de theoretische en experimentele
ontwikkeling van een opstelling voor subpicoseconde-tijdsopgeloste
luminescentiespectroscopie aan halfgeleiders. Hierbij maken we gebruik
van opconversietechniek, die in principe een groot spectraal bereik en
een grote tijdsresolutie bezit. Zowel de theoretische als de
praktische aspecten van de opeenversietechniek worden behandeld. Bij
deze techniek mengen we de luminescentie, die door de halfgeleider na
excitatie met een picoseconde-laserpuls uitgezonden wordt, met een
tweede, krachtige picoseconde-laserpuls in een kristal met
niet-lineaire optische eigenschappen. In dit kristal wordt de
somfrequentie van de luminescentie en de tweede laserpuls opgewekt. De
somfrequentieopwekking vindt alleen plaats, als de laserpuls en de
luminescentie zowel in plaats als in tijd in het niet-lineaire kristal
overlappen. Door de laserpuls op een bekende manier te vertragen kan
de luminescentie tijdsopgelost worden gemeten, omdat de tijdsduur van
de luminescentie veel langer is dan de laserpulsduur. De
tijdsresolutie van de opeenversietechniek wordt door de laserpulsduur
bepaald, mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Deze voorwaarden
worden uitgebreid behandeld. Verder is de totale quanturn efficiëntie
van de opeenversietechniek een belangrijke grootheid. De speciale
eigenschappen, die de totale quanturn efficiëntie bepalen, worden
beschreven, zoals: het rendement van de somfrequentieopwekking,
collectie van de luminescentie, de bundelgeometrie in het
niet-lineaire kristal en de spectrale bandbreedte. Voor al deze
eigenschappen vergelijken we de theorie met het experiment. Tevens
beschrijven we hoe de totale quanturn efficiëntie geoptimaliseerd kan
worden. De voorspelde totale quanturn efficiëntie evalueren we aan de
hand van experimenteel bepaalde quanturn efficiënties. Het blijkt dat
we met de geschetste theorie en werkwijze, afhankelijk van de eisen
van de gewenste tijdsresolutie of spectrale bandbreedte, de
eigenschappen en de opbrengst van de opeenversietechniek kunnen
voorspellen. De uiteindelijke haalbare tijdsresolutie van het totale
systeem ligt rond de 100 fs.
De tijdsopgeloste luminescentie van een multiquantumput met een
putbreedte van 5.5 nm is gemeten bij 10 K en 77 K. We vinden dat de
stijgtijd van de intenstitelt van de luminescentie bij 10 K langer is
dan bij 77 K.
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Hoofdstuk 2: Inleiding.
In de groep Halfgeleiderfysica aan de Faculteit der Technische
Natuurkunde wordt theoretisch en experimenteel onderzoek verricht aan
gelaagde halfgeleidende verbindingen o.a. voor opto-elektronische
toepassingen. Een deel van het onderzoek wordt gericht op de
transport- en optische verschijnselen in kunstmatig gegroeide III-V
halfgeleiderstructuren met behulp van subpicoseconde
laserspectroscopie. Hiertoe is een ultrasnel lasersysteem opgesteld,
dat subpicoseconde laserpulsen voortbrengt. In het bijzonder zal het
onderzoek met behulp van dit lasersysteem zich richten op het
ontrafelen van de fysische processen, die een rol spelen bij de vangst
en verstrooiing van ladingsdragers in een quantumput. De resultaten
van de experimenten zijn van belang bij het ontwerp van halfgeleider
quantumputlasers met een lage drempelstroom en een verhoogde
modulatiefrequentie of van nieuwe opto-elektronische modulatoren. Een
voor de hand liggende methode om de dynamica van de ladingsdragers in
halfgeleiderstructuren te bestuderen is tijdsopgeloste luminescentie
spectroscopie.
Bij tijdsopgeloste luminescentie maken we gebruik van een laser, die
met een hoge repetitiefrequentie pulsen van circa 1 ps kan
voortbrengen. Met de laserpulsen exciteren we het preparaat.
Vervolgens meten we de intensiteit van het luminescentielicht, dat
door het halfgeleiderpreparaat wordt uitgezonden, als functie van de
tijd na de excitatie met speciaal hiervoor ontwikkelde
detectietechnieken. De eisen, die we aan zo'n detectietechniek
stellen, zijn: een grote gevoeligheid, een goede spectrale resolutie
en een grote tijdsresolutie. Een grote gevoeligheid houdt in dat er
bij lage excitatiedichtheden (n ~ to16 cm-3) van het preparaat toch
nog een redelijk signaal gemeten wordt. We willen bij lage
excitatiedichtheden meten om veel-deeltjes effecten uit te sluiten.
Een goede spectrale resolutie is vereist omdat we de
relaxatieverschijnselen ook als functie van de energie van het
luminescentielicht willen bestuderen. Ten gevolge van de recente
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ontwikkeling van femtoseconde lasers kunnen we zeer hoge eisen stellen
aan de tijdsresolutie. Bovendien is het mogelijk om met laserpulsen
van 100 fs te werken door een pulscompressor achter de laser te
plaatsen. Uiteindelijk willen we een tijdsresolutie behalen, die
gelijk is aan de pulsduur.
De meest directe methode om de luminescentie tijdsopgelost te meten is
met een snelle fotodetector in combinatie met snelle elektronica. Deze
combinatie kan een tijdsresolutie van zo'n 50 ps halen. Als we een
betere tijdsresolutie wensen, kunnen we gebruik maken van een
zogenoemde streak camera. In één enkel schot kan de streak camera een
tijdsresolutie van minder dan 1 ps halen. Echter, we dienen ons wel te
beperken tot zeer sterke signalen, zoals bijvoorbeeld één laserpuls.
Als we willen middelen over een groot aantal experimenten, dan
verslechtert de tijdsresolutie tot ongeveer 10 ps ten gevolge van
triggerfluctuaties. Een ander nadeel van een streakcamera is de
spectrale gevoeligheid, die beperkt is tot 900 nm. Het gevolg is dat
de streak camera ongeschikt is voor tijdsopgeloste luminescentie in
het nabij-infrarode golflengtegebied, bijvoorbeeld voor lnGaAs, dat
hoofdzakelijk bij 1.3

~m

luminesceert. De streak camera is evenwel

uitermate geschikt voor luminescentiegolflengten kleiner dan 900 nm,
als een tijdsresolutie van 10 ps tot 20 ps voldoende is. Een
voorbeeld: voor GaAs-AlGaAs-structuren, waarvan het
luminescentiespectrum zich uitstrekt van 600 nm tot 850 nm, kan de
luminescentie bij excitatiedichtheden tot 10 15 cm-3 nog tijdsopgelost
gemeten worden [5.6].
Voor de bovenstaande technieken benadert de tijdsresolutie in geen
geval de pulsduur, die bijvoorbeeld met een synchroon gemodeloekte
dyelaser gehaald kan worden. Met behulp van niet-lineaire optische
technieken kunnen we deze tijdsresolutie we halen. Wij maken gebruik
van zo'n techniek, de zogenoemde opconversietechniek, die voor het
eerst gebruikt is voor het bepalen van de duur van lichtpuls door Mahr
en Hirsch [2.1]. Bij deze techniek wordt het luminescentielicht, dat
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na excitatie door een laserpuls uitgezonden wordt, met een tweede
laserpuls, de pomppuls, in een niet-lineair kristal gemengd. In het
niet-lineaire kristal wordt de somfrequentie van het
luminescentielicht en de pomppuls opgewekt. De pomppuls arriveert in
het kristal met een bepaalde tijdvertraging ten opzichte van de
luminescentie. Dit is weergegeven in figuur 2.1. Deze tijdvertraging
realiseren we door het verschil van de optische weglengten van de
luminescentie en de pomppuls op een nauwkeurige wijze te veranderen.
Het opwekken van de somfrequentie van de luminescentie en de pomppuls
vindt alleen plaats als zowel de pomppuls èn het luminescentielicht
aanwezig zijn in het kristal. In het algemeen is de duur van de
luminescentie veel langer dan de laserpulsduur. zodat de
tijdsresolutie vergelijkbaar is met de laserpulsduur. Door nu de

/

.,

(XCITATION PULSE
LUMINESCENCE

/

'/

I'

I'

''

0

Figuur 2.1: Boven: De intensiteit van de Luminescentie (getrokken
Lijn) is gegeven ats functie van de tijd na aankomst van de
excitatieputs op het preparaat, waarvan de intensiteit met de
getrohlten Lijn is weergegeven. Onder: Een tweede Laserputs wordt op
een goed gedifiieerde manier vertraagd ten opzichte van de
excitatieputs. In de figuur is deze vertraging T. ALs de tweede puts
en de Luminescentie in het kristaL ruimtetijk overtappen, vindt er
aLteen somfrequentie pLaats van dat gedeeLte van de Luminescentie, dat
overtapt wordt door de tweede taserputs. Dit is het gearceerde
gedeeLte.
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optische weglengte van de pomppuls te variëren, kunnen we de evolutie
van de luminescentie bepalen. Bovendien vindt er alleen
somfrequentieopwekking plaats, als er zowel energie- als impulsbehoud
van de fotonen is in het niet-lineaire kristal. In de praktijk komt
dit erop neer dat alleen luminescentiefotonen in een klein
frequentiebandje rondom een centrale frequentie hieraan voldoen. De
centrale frequentie en de breedte van het frequentiebandje worden
bepaald door de invalshoek op het niet-lineaire kristal en door de
eigenschappen ervan. Door het variëren van de invalshoek op het
niet-lineaire kristal zijn we in staat om ook het spectrum van het
luminescentielicht tijdsopgelost te bepalen.
Nu is in de praktijk de quanturn efficiëntie van de opeenversietechniek
laag: 10-6 tot 10-3. Dus zijn we genoodzaakt om het experiment vele
malen te herhalen opdat we een detecteerbaar signaal krijgen. De
synchroon gemodeloekte dyelaser met een pulsrepetitiefrequentie van
circa 80 MHz is hiervoor geschikt.
De fysische principes van de opeenversietechniek zijn goed bekend en
zijn voornamelijk in de jaren zestig bestudeerd. (Zie bijvoorbeeld
[4. 1].) De toepassing van de opeenversietechniek bij tijdsopgeloste
luminescentiespectroscopie is recent ontwikkeld. Met name ]. Shah en
zijn medewerkers bij AT&T Bell Laboratorles hebben de afgelopen vier
jaar veel gepubliceerd over de toepassingen ervan [2.2]. Echter,
belangrijke gegevens over de gebruikte opstelling geven zij niet.
Bovendien is er in de literatuur bij de aanvang van het afstudeerwerk
geen duidelijk recept te vinden voor de opeenversietechniek ten
behoeve van tijdsopgeloste luminescentiespectroscopie. Het doel van
het afstudeerwerk is dan o.a. de ontwikkeling van een meetmethode voor
tijdsopgeloste luminescentie. Zowel de theoretische als de
experimentele aspecten van de opconversietechniek en de onwikkelde
meetmethode zullen we in dit verslag behandelen. Met de theorie zijn
we in staat om belangrijke eigenschappen van de opconversietechniek te
voorspellen, zoals: de geoptimaliseerde quanturn efficiëntie,
spectrale - en tijdsresolutie. Tevens hebben we de theorie met een
aantal experimenten geverifieerd. Bovendien kunnen we met gebruik van
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de verkregen inzichten de tijdsresolutie tot de laserpulsduur laten
naderen. Ook, als we met behulp van een pulscompressor achter de
dyelaser de beschikking zullen krijgen over laserpulsen van 200 fs. We
zijn dus in staat om luminescentie als functie van de tijd en van de
golflengte te meten met een tijdsresulotie die vergelijkbaar is met de
laserpuls. Met de ontwikkelde opstelling hebben we de luminescentie
van een multiquatumput bij 10K en 77 K bestudeerd.

Het verslag is als volgt ingedeeld: In hoofdstuk 3 bespreken het
opstelde lasersysteem. De opconversietechniek voor tijdsopgeloste
luminescentiespectroscopie behandelen we in hoofdstuk 4. De resultaten
van de eerste experimenten zijn weergegeven in hoofdstuk 5. We
eindigen het verslag met enkele conclusies en aanbevelingen.
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Hoofdstuk 3: Het lasersysteem.
Het lasersysteem, dat opgesteld is voor luminescentie spectroscopie
met een picoseconde tijdsresolutie, is schematisch weergegeven in
figuur 3.1. Het systeem bestaat uit een Quantronix cw Nd:YAG-laser met
mode-locker. Nadat de golflengte van de pulsen gehalveerd is, wordt
een dyelaser met cavitydumper synchroon gepompt. Door het synchroon
pompen en een passieve modulator, een verzadigbare absorbeerder, kan
de dyelaser pulsen leveren met een breedte van minder dan 1 ps en een
energie van 18 nj. In deze paragraaf zullen we de belangrijkste
onderdelen, de pomplaser, de dyelaser, cavitydumper en autocorrelator,
kort behandelen.
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Figuur· 3.1: Het opgesteLde tasersyteem is schematisch weergegeven.
Verktaring der tekens: PD: fotodiode, Nd:YAG: Nd-staaf met krachtige
krypton tampen, ML: mode-tocker, L: tens, KTP: verdubbetingskritat,

HBS: harmonie beam sptitter, dyel: versterkend medium, dye2:
verzadigbare absorbeerder, CD: cavitydumper, AC: autocorretator·.
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3.1 De pomplaser.
De Quantronix model 416 pomplaser met FM-modelocker is opgebouwd rond
een Nd:YAG staaf, die continu optisch gepompt wordt door Krypton
booglampen [3.1]. Voor het krijgen van korte pulsen is het van belang
dat vele modes worden versterkt die fasegekoppeld zijn. Dit is de taak
van de actieve modulator, een frequentie gemoduleerd akoestisch
optisch kristal. De werking van de modulator kunnen we opvatten als
een periodieke vergroting en verkleining van de lasertrilholte [3.2].
De eindspiegel beweegt als het ware harmonisch op en neer. Een golf,
die door de trilholte loopt, zal deze spiegel steeds op hetzelfde
moment treffen als de lengte van de trilholte is afgestemd op de
modulatiefrequentie van de mode-locker: c/2L 1 = wFM· Hierdoor krijgt
de golf steeds een bepaalde dopplerverschuiving. Deze verschuiving
neemt bij iedere rondgang toe. Als de frequentie van de golf buiten de
bandbreedte van het laserend medium valt, dempt de golf snel uit. Er
zijn echter ook golven die de eindspiegel treffen als deze stilstaat.
Deze golven worden bij iedere rondgang versterkt. De uiteindelijke
pulsduur wordt bepaald door de breedte van de laser emissie lijn. Op
deze wijze van modelocken wordt in een stationaire toestand een trein
van pulsen opgewekt met een tijdinterval van t=2L 1/c. De frequentie
van de pulsen uit de gemodeloekte Nd:YAG-laser wordt vervolgens in een
KIP-kristal verdubbeld. De Quantronix model 416 met
vermogenstabilisatie levert maximaal een gemiddeld vermogen van 11 W
bij 1.064

~m

met pulsbreedte van 100 ps en een pulsrepetitie

frequentie van 76 MHz. Na de verdubbelaar is het gemiddeld vermogen
1.1 W bij 0.532

~m.

De trein pulsen met 0.532

dyelaser.
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~pompt

vervolgens de

3.2 De dyelaser.
De Coherent 702-lCD dyelaser bestaat uit een opgevouwen trilholte met
daarin twee dyestromen en met een cavitydumper [3.3]. De ene dyestroom
functioneert als versterkend medium en de andere als verzadigbaar
absorberend medium, dat als een passieve modulator werkt. Ultrakorte
pulsen kunnen met dyelasers opgewekt worden omdat de dyevloeistoffen
een zeer breed emissie spectrum van ongeveer 50 nm bezitten. De
werking van de dyelaser kunnen we eenvoudig uitleggen als volgt [3.4]:
We gaan ervan uit dat een quasistationaire toestand is bereikt. Dit
houdt in dat een korte puls heen en weer reist in de dyelaser
trilholte. De oscillatie voorwaarden eisen dat de dyepuls het
versterkend medium treft als de versterking, die door een puls uit de
Nd:YAG-laser geïnduceerd wordt, groter is dan de verliezen van de
trilholte. Hieraan kunnen we voldoen door de lengte van de dyelaser
trilholte aan de lengte van de Nd:YAG-laser trilholte aan te passen:
L1=L 2 . Op deze manier wordt de dyepuls versterkt. De puls gaat verder
en arriveert bij de tweede dyestroom: het verzadigbaar absorberend
medium. Als de intensiteit van de invallende puls op het absorberend
medium laag is, is de transmissie constant. Echter bij een hoge
intensiteit, '"bleekt" het licht de dyevloeistof en is de transmissie
gelijk aan één. Het gevolg is dat het begin van de puls geabsorbeerd
wordt en dat de rest van de puls doorgelaten wordt. De aldus gevormde
puls wordt opnieuw versterkt. Ook het versterkend medium bezit
verzadigingsverschijnselen: het begin van de puls ondervindt een
onverzadigde hoge versterking terwijl het einde een verzadigde lage
versterking ondergaat. In een stationaire toestand, die na vele
rondgangen van de puls bereikt wordt, levert de dyelaser een continue
trein ultrakorte pulsen. De concentratie van het absorberend medium in
de dyestroom moet zo hoog zijn dat alleen de hoofdpuls kan bleken. De
vorming van een satellietpuls gedurende één pomppuls wordt dan
onderdrukt. Met de opgestelde synchroon gepompte dyelaser is het
mogelijk om subpicoseconde pulsen op te wekken met diverse combinaties
van dyevloeistoffen, die als versterkend of absorberend medium werken.
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Wij maken gebruik van de combinatie: R6C als versterkend en DODCl als
absorberend medium. De golflengte is met deze combinatie instelbaar
van 580 tot 615 nm m.b.v. het dubbelbrekend filter (BRF).

3.3 De cavitydumper.
Het laatste element in de dyelaser trilholte is de Coherent 7210 Oye
Cavity Dumper [3.5]. De cavitydumper koppelt na een aantal rondgangen
in de trilholte een puls uit. Het aantal rondgangen is instelbaar van
1 tot 512 met behulp van 7200 Cavity Dumper Driver. Het piekvermogen
van een puls is veel groter dan in het geval dat een uitkoppelspiegel
aanwezig is. Het hart van de cavity dumper wordt gevormd door een
akoestisch optisch kristal. Met behulp van een r.f. signaal, dat de
CD-driver levert, worden hierin akoestische golven opgewekt. die een
Bragg diffractierooster vormen. Dit diffractierooster zorgt ervoor dat
de puls na een dubbele doorgang in het kristal volgens de

..

specificaties met een efficiëntie van minimaal 70% wordt uitgekoppeld
[3.5].

3.~

De autocorrelator.

Om de breedte van een ultrakorte puls te meten, kunnen we geen gebruik
maken van snelle fotodetectoren, omdat deze te traag zijn. Wij maken
gebruik van het FR-103 autocorrelatie systeem van Femto Research met
een oplossend vermogen van 50 fs [3.6]. Het principe van de
autocorrelator is gebaseerd op tweede harmonische frequentieopwekking
met behulp van een niet-collineaire bundelgeometrie. Zie figuur 3.2.
In de autocorrelator wordt de puls-trein uit de dyelaser in tweeën
gesplitst. Beide bundels worden zodanig gefocuseerd dat ze ruimtelijk
overlappen in een dubbelbrekend kristal. Voor één pulstrein variëren
we de weglengte met behulp van twee parallele spiegels, die om een
gemeenschappelijk punt draaien. De overlap in het tijddomein is nu
afhankelijk van de stand van de twee paralelie spiegels. De opbrengst
11
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Figuur 3.2: De autocorreLator. VerkLaring der tekens: M: spiegel, L:
Lens, P: prisma, BS: beamspLitter, PMT:

~lotomuLtipLier

buis, V:

versterker.

van de tweede harmonische frequentie is afhankelijk van de overlap van
de twee puls-treinen. Deze wordt met behulp van een photomultiplier
gemeten en is evenredig met de autocorrelatie: G(T)~~dtl(t)I(t+T).
De opbrengst is uiteraard maximaal als de twee pulsen elkaar precies
overlappen in het tijdomein. Op een oscilloscoop wordt vertikaal het
autocorrelatiesignaal en horizontaal de tijd uitgezet. In figuur 3.3.
is een autocorrelatie van een subpicoseconde puls weergegeven. De
deconvolutie van de autocorrelatie geeft de werkelijke pulsvorm. In
dit verslag echter maken we geen aannames omtrent de vorm van de puls:
bijvoorbeeld om het piekvermogen van de puls te berekenen. De
gerapporteerde pulsbreedten zijn steeds de volle breedte op halve
hoogte (FWHM) van het autocorrelatiesignaal. Indien nodig, kunnen we
de werkelijke pulsduur schatten met 0.6 maal de FWHM.
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Figuur 3.3: Een foto van het autocorreLatiesignaaL van een
subpicoseconde puLs. De voLLe breedte op haLve hoogte van de
autocorreLatie is ongeveer 0.8 ps.

3.5 De specificaties van het lasersysteem.
Quantronix 416 mode-locked Nd:YAG-laser met frequentieverdubbelaar
[3. 1 J:

Puit

pulsduur

repetitie
frequentie

À

= 1 . 064

j.J1T1:

À

= 0.532

j.JlTl:

w
1.0 w
10

100 ps

76 MHz

70 ps

76 MHz.

Coherent 702-1 cavity dumped dyelaser [3.3].
dyes: R6G en OODCl .
Synchroon pompen met 1.0 W uit gemodeloekte Nd:YAG-laser
Puit

pulsduur
FWHM

À

= 590

run

70 mW

<1 ps

repetitie
frequentie
3.8 MHz
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energie
nJ
18

piekvermogen
kW
18

Hoofdstuk

~:

Somfrequentieopwekking: theorie en praktijk.

In dit hoofdstuk behandelen we de technieken die van belang zijn bij
somfrequentieopwekking ten behoeve van (sub)picoseconde tijdsopgeloste
luminescentie spectroscopie. We starten met een drietal paragrafen
over de theorie van somfrequentieopwekking in een anisotroop medium.
De problematiek is grotendeels dezelfde als voor tweede harmonische
frequentieopwekking en is derhalve uitgebreid in de literatuur
behandeld (zie bijvoorbeeld

[~.1]).

We vergelijken aan het einde van

deze paragrafen de theorie met de praktijk, indien dit mogelijk is. In
de vierde paragraaf behandelen we speciale eigenschappen van de
somfrequentieopwekking, alvorens we in paragraaf 4.5 beschrijven hoe
we de opbrengst van de somfrequentieopwekking met infrarode
luminescentie- en laserlicht kunnen optimaliseren. De experimentele
uitvoering en opbrengst ervan evalueren we respectievelijk in de
paragrafen 4.6 en 4.7. We besluiten het hoofdstuk met een korte
samenvatting.

~.1

Inleiding en opzet.

Als we over een niet-lineair medium een elektrisch veld E aanleggen,
worden de elektronen van het medium gepolariseerd. In het algemeen
kunnen we de polarisatie P als een machtreeks van het aangelegde veld
ontwikkelen volgens:
(4.1)

Hierin zijn ~ 0 de permittiviteit van het vacuüm, x(l) de lineaire
susceptibiliteit, x(2) de tweede orde niet-lineaire
susceptibliteitstensor, etc. We zijn nu geïnteresseerd in de optische
verschijnselen, die voortkomen uit de laagste orde van de
niet-lineaire bijdrage aan de polarisatie. Hiertoe beschouwen we twee
lopende golven met frequenties w1 en w2 en golfvectoren k1 en k2, die
14

zich collineair langs de positieve z-as voortplanten in een
niet-lineair medium:

(4.2)
De frequentie wi en de golfvector ki hangen samen volgens de
k 1c
dispersievergel ijking: w1=-, met c de lichtsnelheid in het vacuüm en
n
n de brekingsindex van het medium. De tweede orde niet-lineaire
polarisatie brengt de volgende termen voort:

(4.3)
en een soortgelijke term voor k2 en w2, en een menging van beide:

De term (4.3) beschrijft zowel de optische gelijkrichting bij
frequentie nul als de opwekking van de tweede harmonische frequenties
2w 1 en 2w 2 . De twee termen van (4.4) beschrijven resp. verschil- en
somfrequentieopwekking. Alle bovengenoemde processen vinden
tegelijkertijd plaats. Het ene proces, dat zich ten opzichte van de
overige met een redelijke efficiëntie kan voortplanten, wordt door de
faseafstemmingsconditie uitgekozen. De elektrische veldsterkte van de
golf met frequentie w3:w1+w2 is evenredig met het product van de
veldsterkten van de invallende golven volgens:
(4.5)

met derf de effectieve niet-lineaire susceptibiliteit die gerelateerd
is aan x(2) [4.1]. Een redelijke emissie van fotonen met frequentie w3
is mogelijk als de golven met w1 en w2 elkaar zowel in tijd als in
plaats overlappen in het niet-lineaire medium. Tevens is het
noodzakelijk dat de fasen van de twee invallende golven met
frequenties w1 en w2 op de fase van de somfrequentie golf afgestemd
15

worden volgens:
(4.6)
De voorwaarde (4.6) wordt de faseafstemmingsconditie genoemd en kunnen
we opvatten als het impulsbehoud van de fotonen in het kristal. In een
uniaxiaal kristal, met twee waarden voor de brekingsindex, n 0 voor de
gewone, ne voor de buitengewone, is aan de voorwaarde (4.6) te voldoen
door het instellen van de hoek waaronder de golven door het kristal
lopen.
De brekingsindex van uniaxiale kristallen kunnen we beschrijven met de
ellipsoïde van Fresnel. De lengte van twee van de drie assen van de
ellipsoïde zijn aan elkaar gelijk. De richting, die bij de as met
ongelijke lengte hoort, wordt de optische as genoemd. In zo'n
uniaxiaal kristal behoren bij elke richting van een vlakke
elektromagnetische golf twee mogelijke, onderling orthogonale
polarisatie toestanden. De golven, die bij beide polarisatie
toestanden behoren, onderscheiden we als gewone en buitengewone
golven. De gewone golf is lineair gepolariseerd en de richting staat
loodrecht op de optische as èn de voortplantingsrichting. De gewone
golf breidt zich in alle richtingen uit met dezelfde snelheid:
v 0 =c/n 0

.

De buitengewone golf is ook lineair gepolariseerd en de

richting staat loodrecht op de voortplantings- en polarisatierichting
van de gewone golf. De snelheid ve varieert van v 9 =c/ne tot v 0 =c/n 0

,

afhankelijk van de hoek 8 die de voortplantingsrichting met de
optische as maakt. De brekingsindex ne voor de buitengewone golf wordt
gegeven door:

(4.7)

waarbij n 0 en nem de brekingsindices zijn langs de hoofdassen van het
uniaxiale kristal.
Als we gebruik maken van een negatief uniaxiaal kristal (nem ( n 0 ),
kunnen we aan de faseafstemmingsconditie (4.6) voldoen door het
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instellen van de hoek 8 die de golf met frequentie w3 met de optische
as maakt. Hiertoe laten we de invallende golven met w1 en w2 als
gewone golven propageren en die met w3 als buitengewoon. Met behulp
van de cosinusregel, die we op de driehoek k 1 ,k 2 en k 3 toepassen,
kunnen we de voorwaarde (4.6) herschrijven tot:
w3ne(w3,8m)

= [(wlno(w1))2

+ (w2no(w2))2 +

2wln 0 (wl)w2n 0 (w 2 )cosl]l/2 ,

(4.8)

met 1 de hoek tussen de vectoren k 1 en k2. In zo'n geval spreken we
van type I faseafstemming: 0 + 0

~

E. De vergelijkingen (4.7) en (4.8)

geven bij een gegeven set w1 en w2 een bijbehorende brekingsindex
ne(w3.8m)• waarbij de faseafstemmingsconditie geldig is. Met de
gevonden ne(w3.8m) berekenen we de faseafstemmingshoek 8m volgens:

(4.9)

Bij de somfrequentieopwekking maken we gebruik van een Lii03-kristal.
In de literatuur worden verschillende (Sellmeier's) dispersie
vergelijkingen voor Lil03 gegeven. Wij maken gebruik van de
dispersievergelijkingen, die gepubliceerd zijn door Takizawa et al.
[4.2]. Deze vergelijkingen zijn speciaal geschikt voor zichtbaar en
ultraviolet licht en luiden voor de gewone brekingsindex:
2
no = 3.4095 +

0.047664

( 4. 10)

x2 - o.o33991

en de bui tenge1'fone:
2
nem = 2.9163 +

met À de golflengte in vacuüm

0.034514

(4.11)

x2 - o.031034

in~·

In figuur 4.1 is de

faseafstemmlngshoek 8m in Lii03 voor enkele waarden van de hoek 1
tussen de bundel met frequentie w1 en die met w2 als functie van
17

À2=2rrc/w2 weergegeven. We zien dat er voor grote waarden van 1 en voor
À~

0.6

~m

niet meer aan de faseafstemmingsconditie voldaan kan

worden. In de praktijk echter is 1 ongeveer gelijk aan 8°, zodat er
altijd aan de faseafstemmingsconditie voldaan kan worden. Waarom we
deze waarde voor 1 kiezen, zal in paragraaf 4.4 duidelijk worden.
De hoek a tussen de optische as en de normaal van het oppervlak van
het gebruikte kristal is zodanig gekozen dat de reflectieverliezen bij
breking minimaal zijn bij somfrequentieopwekking met À2 ~ 0.75 ~en
À3 ~ 0.6 ~· De gewone golven, die onder een hoek 8exp met de optische
as invallen breken volgens de wet van Snellius:

90
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Figuur 4.1: De afstemmingshoek 8m in Lii03 is ats functie van de
infrarode goLftengte weergegeven voor enkeLe waarden van de hoek 1
tussen de pomp- en infraroodbundeL: van onder naar boven voor 1
10°, 15° en 20°. De pompgoLfLengte is 0.6 Mm·
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= 0°,

(4.12)

of,
(4.13)
In figuur 4.2 is de theoretische en experimentele invalshoek 8 1=a-8exp
als functie van de somgolflengte van 0.300 ~m tot 0.355 ~m
weergegeven. Tijdens dit experiment is de luminescentie van een
AlGaAs-GaAs multiquantum put (MQW) collineair, dat wil zeggen dat de
bundels met de frequenties w1 en w2 op één lijn liggen (1=0), gemengd
met een laserbundel, die ten opzichte van het begin van de
luminescentie in tijd vertraagd is, om in het Lii0 3 -kristal de
somfrequentie op te wekken. De MQW is gemonteerd op een koude vinger,
die op een temperatuur van 77 K wordt gehouden. De excitatiedichtheid
van de MQW is groter dan to20 elektron-gat paren per cm3, opdat het
spectrum van de luminescentie zeer breed is: van 0.65

~m

tot 0.82

~m.

Het gemiddelde vermogen van de pulstrein uit de dye-laser is 40 mW bij
3.8 MHzpulsrepetitie en met een pulsbreedte van 2 ps en

À 1=0.612 ~m.

Van het totale laservermogen is 12 mW gebruikt voor excitatie over een
oppervlak van 5 10-10 m2 en 3 mW voor de pompbundel op het
Lii03 -kristal. Vervolgens is de somfrequentie als functie van de
invalshoek 8i=a-8exp gemeten. We zien in figuur 4.2 dat de
overeenstemming tussen theorie en experiment goed is.
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Figuur 4.2: De experimentele invalshoek 8i is gegeven als functie van

de golftengte À3 van het opgeconverteerde Licht voor het door ons
gebr-uikte kristal. De pompgolftengte is 0.612 JJ1rt en het
luminescentiespectrum strekt zich uit van 0.65 JJ1rt tot 0.82 JJITl. De
getrokken lijn is berekend en de kruisjes zijn meetpunten. In het

gebied van 0.306 JJ1rt tot 0.318 JJ1rt wordt het somfrequentiesignaal
overstemd door het signaal van de tweede harmonische frequentie.
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4.2 Het geconverteerde vermogen.
Met behulp van vergelijking (4.5) kunnen we inzien dat de intensiteit
nCE.Q

I

2

IEI 2

2
van de golf w3 evenredig is met deff volgens:

2
l3(w3)-oeffll(wl)l2(w2). We hebben de effectieve niet-lineaire

coëfficiënt deff echter nog niet gerelateerd aan de tensor-coëfficiënt

xfJJ.

We volgen de werkwijze van Zernike en Midwinter [4.1]. Hiertoe

beschouwen we golven met vlakke golffronten. Tevens nemen we aan dat
de functie, die de amplitude van het veld E omhult, tijdonafhankelijk
is. We laten de golven collineair propageren in een vlak dat een hoek

Z:3
optie axis

I

incoming
beams

'

1:

I ,
I

e/

Y: 2
polarization
d1rections

''

'

' ',,
I
~

X:1

Figuur 4.3: De polarisatierichtingen van de funriamentele bundels zijn
weergegeven. De fundamentele golven met wl en w2 zijn gewoon
gepolariseerd en maken een hoek 8 met de optische as, die samenvalt
met de z-as. $is de hoek, die de fundamentele golven maken met de
x-as.
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~maakt

met de positieve l-as. Zie ook figuur 4.3. De hoek tussen de

voortplantingsrichting en de optische as, die we laten samenvallen met
de 3-as, is 8. De polarisatierichtingen van de twee gewone golven met
wl en w2 zijn:
(4.14)
De polarisatierischting van de buitengewone golf w3 staat loodrecht op
die van de gewone golven en wordt gegeven door:
e3 =

(-cos8cos~.

-cos8sin~.

We gaan uit van type I faseafstemming: 0 + 0

sin8) .
~

(4.15)

E. De opgewekte

niet-lineaire polarisatie ten gevolge van de interactie tussen de
fundamentele golven met w1 en w2 in het medium is evenredig met het
dubbele inprodukt van de tensor
met e 1 en e2 maal de amplitudes van

X

de fundamentele velden:

IE1 I en IE2I· Wij zijn slechts geïnteresseerd

in de effectieve waarde van deze polarisatie en we schrijven:
(4.16)
waarbij we alle sommaties van het inprodukt reeds hebben uitgevoerd
voor het geval dat we beschouwen. De coëfficiënt deff hangt af van de
kristalsymmetrie van het niet-lineaire medium en de gegeven
experimentele condities. Het eerste komt tot uitdrukking in
coëfficiënten van

Xdie

ten gevolge van symmetriebeschouwingen nul of

aan elkaar gelijk zijn. Het tweede komt tot uiting in welk type
faseafstemming we gebruiken. Het gebruikte Lii03-kristal behoort tot
kristalgroep 6 en in het geval van type I faseafstemming vinden we:
derf = d 15 sin8 .

(4.17)

N.B.: derf is voor Lii03 onafhankelijk van~. Verder zijn 8 de hoek
tussen de invallende golven en de optische as en d15 de samengetrokken
coëfficiënt van X d.w.z. d 1s=X 133/2, d 1s=5.50 to- 12 miV [4.3], [4.9].
~

In het vervolg nemen we aan dat een golf met de somfrequentie w3 :ws en
elektrisch veld Es wordt opgewekt uit een infrarode (ir) invoer Eir
met w2:wir en een krachtig pompveld EP met w1:wp. De invoer bestaat
uit infrarode luminescentie en heeft een duur van circa 1 ns. Het
pompveld is afkomstig van een ultrakorte laserpuls van circa 1 ps. Een
redelijke emissie van somfrequentie fotonen met ws:wp+wir is mogelijk
als de infrarood- en laserpuls elkaar zowel in tijd als in plaats
overlappen in het Lii03 -kristal. Tevens is het noodzakelijk dat de
pulsen onder de juiste hoek 8m met de optische as uitbreiden. Op deze
manier is aan de faseafstemmingsconditie (4.8) voldaan.
We veronderstellen nu dat de interactie plaatsvindt zonder dat het
pompveld in amplitude afneemt; dat wil zeggen: EP> Eir· Met li=Pi/Ai.
perfecte faseafstemming, d.w.z. Ak = ks-kp-kir = 0, en type I
faseafstemming 0 + 0

~

E, vinden we [4.3]:

(4.18)

mits Ps

<

Pir·

Hierin zijn Pi het vermogen, Ai het oppervlak van de bundels, L de
lengte van het niet-lineaire kristal, ns(8m)=n 9 (wm,8s)• nir=n 0 (wir),
np=n 0 (wp)· De vergelijking (4.18) is de stationaire oplossing van de
gekoppelde golfvergelijkingen voor de drie elektromagnetische velden
met geschikt gekozen randvoorwaarden. Voor een afleiding van de
vergelijking (4.18): zie bijvoorbeeld [4.1] of [4.4].
Als we vergelijking (4.18) met wir/w 5 vermenigvuldigen, vinden we de
quanturn efficiëntie voor somfrequentieopwekking:
2
2
2 Ws wir derf L PP
~q(Ak=O) =
3
npnirns(8m)c Eo AP
8~

2

2
2
derf L
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(4.19)

De voorwaarden P5

<

LNL =

Pir kunnen we nog herschrijven tot L

~[

E-oc ÀirÀsnirnpnsC8m)
2
2
81T deff pp

<

Ap r/2 .

LNL met

(4.20)

De lengte LNL is de afstand waarbij alle fotonen van het invoerveld
zijn geconverteerd naar somfrequentie fotonen [4.4]. Beschouw
bijvoorbeeld somfrequentieopwekking met Àir= 0.8

~m.

Àp= 0.6

~m

en Pp=

1 kW. We vinden dan met 8m= 53°: LNL = 76.6 ~· Met een laserspot
diameter van 22 ~vinden we LNL=1.5 10-3 men met een spotdiameter
van 90 ~= LNL=1.2 10-2 m.

~.3

Focuserlng van de fundamentele bundels.

In de vorige paragraaf hebben we gezien dat de conversie efficiëntie
(4.18) toeneemt als de intensiteit van het pompveld toeneemt. Dit
veronderstelt dat een sterkere focusering van de pomp- en
infraroodbundel een hogere efficiëntie oplevert. Echter, de
golffronten zijn bij een te sterke focusering niet meer vlak. Er
treedt een ruimtelijke spreiding vandek-vectoren op. Dit heeft tot
gevolg dat er voor enkele delen van de bundels niet meer aan de
faseafstemmingsconditie (4.8) voldaan kan zijn. Het gevolg is dat we
vergelijking (4.18) voor de efficiëntie niet meer kunnen gebruiken.
Tevens is er een tweede effect dat nog meer als het vorige de
efficiëntie vermindert. Namelijk: de richtingen van de energiestroom,
die met de Poyntingvector wordt aangegeven, en de fasesnelheid vallen
voor buitengewone golven niet samen [4.1]. De energie van de
buitengewone golven loopt als het ware weg onder een hoek p met de
fasesnelheidsrichting ("Poynting-vector walkoff"). De dubbele
brekingshoek p wordt gegeven door [4.5]:
2
[ n -2
-2
]
p ~ tanp = 1 ne(w,8)
9 m(w)-n 0 (w) sin28

2
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( 4. 21)

Vanwege de dubbele breking overlappen de somfrequentie- en de twee
fundamentele bundels slechts ruwweg over een lengte La

= w0J;;p,

de

zogenoemde apertuurlengte, met w0 de straal van de bundels. Als de
bundelstraal w0 voldoende klein is of als de dubbele brekingshoek p
voldoende groot is, dan kan de apertuurlengte La kleiner zijn dan de
kristallengte L. In zo'n geval vervangen we in vergelijking (4.18) en
(4.19) de kristallengteL door de apertuurlengte La· De efficiëntie
vermindert dan ondanks dat er exact aan de faseafstemmingsconditie is
voldaan.
De interactie van gefocuseerde bundels in dubbelbrekende kristallen is
zeer gedetailleerd behandeld doorBoyden Kleinman [4.6]. Zij gaan uit
van collineaire laserbundels met een Gaussisch intensiteitsprofiel en
met vlakke golffronten in het smalste deel met straal wo, de
zogenoemde waist. De definitie van de longitudinale afmeting van het
focus, de zogenoemde confocale lengte, luidt:

b

•

(4.22)

en 2w 0 = wp+wir· De lengte b is de
afstand tussen de punten van de bundel, waarvoor geldt dat de straal

met ko

= n 0w0 /c,

= kowo2

2n0

= np+nir

gelijk is J.2w 0 . 8oyd en Kleinman introduceren de reductiefactor
hm(8,f) voor de efficiëntie (4.18). De dimensieloze getallen 8 en f
zijn resp. afhankelijk van de dubbele breking en van de geometrie van
de fundamentele bundels met

wp

en wir· De focusparameter f en de

dubbele brekingsparameter 8 worden gegeven door:
(4.23)

en

B=

t

p(Lko)l/2 .
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(4.24)

Als er perfecte faseafstemming, Ak:O, is en als de smalste delen in
het midden van het kristal worden geplaatst, herschrijven we de
efficiëntie (4.18) conform de notatie vanBoyden Kleinman:

(4.25)

Het verloop van de functie hm(B,f) is weergegeven in figuur (4.4) als
functie van de focusparameter voor enkele waarden van de
dubbelebrekingsparameter. Als diffractie en dubbele breking te

-

~

Ql

10

Figuur 4.4: Het verloop van de reductiefactor

~{B,f)

uoor de quanturn

efficiëntie als functie van de focusparameter f uoor enkele waarden
van de dubbele brekingsparameter B [4.6].
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verwaarlozen zijn, kunnen we het verloop van hm(B,f) benaderen met
[4.6]:
~(B,f) ~ f

, mits f < 0.4 en f < 1/882 .

(4.26)

Deze benadering komt overeen met zwakke focusering bij dunne
kristallen (f

<

1). Het invullen van (4.26) in (4.25) levert

vergelijking (4.18) op met Ap

= TW~.

Het geconverteerde vermogen is

dan evenredig met L2. Verkleining van de walst levert in eerste
instantie een verbetering van de omzetting op. Als we de walst verder
verkleinen, zal zowel de dubbele breking als de diffractie de
conversie efficiëntie beperken.
Als we een Lii0 3-kristal voor somfrequentieopwekking gebruiken, zal de
efficiëntie in veel gevallen beperkt worden door de dubbele breking.
Voor ÀP

= 0.6

Jlffi

en Àir

= 0.8

J1m vinden we bijvoorbeeld: B

~

10 (p

~

4°). In zo'n geval wordt de efficiëntie gereduceerd met een factor
.;; wo
- - t o t [4.6]:
L P

(4.27)

mits B

>

7

2.../i

.

Aan de hand van de vergelijking zien we dat de

ç112

2 2
omzetting niet langer evenredig is met L /wo. Tevens is de omzetting
nu expliciet afhankelijk van de dubbele breking.
Omdat een krachtige laserpuls met hoge intensiteit het kristal kan
beschadigen, is de minimale afmeting van de walst begrensd. De
drempelwaarde van de intensiteit, waarbij schade berokkend kan worden,
ligt voor Lii03 in de buurt van 100 MW/cm 2 voor nanoseconde pulsen
[4.4]. Bij een plekvermogen van 2.5 kW wordt deze drempelwaarde
bereikt als w0

~

28 Jlm. Echter, we gebruiken picoseconde pulsen, zodat

het niet zeker is of er werkelijk schade veroorzaakt wordt.
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In figuur 4.5 wordt het verloop van de efficiëntie van de tweede
harmonische frequentie opwekking vergeleken met die van hm(B,f). De
gemeten efficiëntie is weergegeven als functie van de
brandpuntsafstand f van de lens, waarmee de laser in het Lii03 -kristal
gefocuseerd wordt. De waarde van hm(B,f) vinden we als volgt: de
straal van de spot na afbeelding is berekend voor diffractie begrensde
lenzen met: r

= 1.22

fÀ!D, met D de diameter van de laserbundel met

golflengte À [4.7]. In het experiment is D = 4 mm en À= 0.6 ~m. Het
gemiddelde vermogen op het Lii03-kristal stellen we in op 0.7 mW bij
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Figuur 4.5: De experimenteel bepaalde (DJ en theoretisch berekende (+J

efficiëntie voor tweede harmonische frequentieopwekking, in
willekeurige schaaldelen, is gegeven als functie van de
brandpuntsafstand van de lens, waarmee de fundamentele bundel in het

kristal gefocuseerd wordt.
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een pulsrepetitie van 3.8 MHzmet een volle breedte op halve hoogte
(FWHM) van de puls-autocorrelatie van 3 ps. Het invullen van de juiste
waarden in vergelijking (4.23) levert f. Vervolgens is de waarde van
hm(B,f) met 8

~

6 bepaald met figuur 4.4. We zien in figuur 4.5 dat

theorie en experiment vrij aardig overeenkomen.
Tot slot van deze paragraaf een kanttekening. De vergelijking (4.25)
is afgeleid voor Caussische bundels in de TEM 00 -mode. De laserbundel
bezit deze mode-structuur, de luminescentiebundel echter niet. Tevens
is het intensiteitsprofiel niet Caussisch. Het is dus onzeker of het
gebruik van vergelijking (4.25) tot correcte resultaten leidt.
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1.1 Speciale eigenschappen van het kristal.

a. Bandbreedte.
Als er niet exact aan de faseafstemmingsconditie (4.8) is voldaan dan
vermindert de efficiëntie bij toenemende Ak

= k 5 -kir-kp

volgens:

. 2 [AkL]
2

Sln

= Tlq(O)

Tlq(Ak)

(4.28)

In een eindig medium hoeft er dus niet strikt aan de
fasafstemmingsconditie voldaan te zijn om een redelijke emissie op te
wekken. Gezien het gegeven dat de efficiëntie als functie van Ak
varieert als sin2x/x2, wordt de effectieve spectrale bandbreedte

(FWHM) van het kristal gegeven door [4.1]:
. (4.29)

met vg de groepsnelheid. (De FWHM van sin2x/x2 is gelijk aan 2.78).
c
~c dn
Als we gebruik maken van Vg = ~ + :2 dÀ en nog wat manipulaties vinden
n

we:
Mw(meV)

=

3.66 to-12

(4.30)

L (ls- lir)
met

ls

=

(4.31a)

c
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en

lir

~ir anir

----c
a~ ~ir

=

(4.3lb)

In de figuur 4.6 is de spectrale bandbreedte maal L als functie van de
infrarode golflengte gegeven.
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Figuur 4.6: De bandbreedte Aw van de somfrequentieopwekking maal de
kristallengte L voor Lii03 is gegeven als functie van de infrarode

golflengte met

~P

= 0.6

~·
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b. Groepsnelheidsvertraging.
De tijdsresolutie van de luminescentie conversie wordt hoofdzakelijk
bepaald door de duur van de laserpuls en door de verschillen in de
groepsnelheden van de drie golven. De pulsduur is een eigenschap van
het gebruikte lasersysteem. De verschillen in groepsnelheden worden
bepaald door de dispersie van het niet-lineaire kristal. Hierbij
speelt vooral het verschil in de groepsnelheden van de pomp- en de
infraroodbundel een belangrijke rol. Als een rode puls en een
infrarode puls op hetzelfde tijdstip het kristal binnengaan, zal de
overlap tussen de twee pulsen verdwijnen. Dit komt doordat de rode
puls zich langzamer voortplant dan de infrarode. Over de lengte L van
het kristal wordt de vertraging van de rode puls gegeven door [4.8]:

(4.32)

met

lp

=

(4.33)

De duur van de laserpuls is in de praktijk veel korter dan die van de
luminescentie. In dat geval verslechtert de groepsnelheidsvertraging
tussen de pomp- en de infraroodbundel de tijdsoplossing. Naarmate de
pomppuls verder in het kristal komt, zal deze steeds een ander
tijdinterval van de luminescentie overlappen.
We merken nog op dat At

~

L. In deel a. van deze paragraaf hebben we

gezien dat de lengte L ook van invloed is op de spectrale bandbreedte
nAwir van het kristal. Hierbij is nAwir

1/L. Voor een goede

tijdsresolutie is het van belang dat de groepsnelheidsvertraging At
klein is ten opzichte van de pulsduur. We concluderen dus dat een
goede tijdsresolutie niet samengaat met een goede spectrale resolutie.
In figuur 4.7 is At/L weergegeven als functie van de
infraroodgolflengte. Bij Àir

= 0.8

~

en L

=3

mm zien we dat de

vertraging al is opgelopen tot circa 0.6 ps. Dit is ongeveer gelijk
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aan de kortste puls die het gebruikte lasersysteem kan voortbrengen.
Uiteraard kunnen we de vertraging verkleinen door het verminderen van
de effectieve overlap tussen de twee bundels. Als we gebruik maken van
een collineaire geometrie voor de pomp- en infraroodbundel is de
lengte van het overlapgebied gelijk aan de lengte van het
niet-lineaire kristal. Echter, bij een niet-collineaire geometrie
kunnen we de overlap zodanig instellen dat de effectieve overlap
tussen de pomp- en de infraroodbundel kleiner is dan de lengte van het
niet-lineaire kristal. Op deze manier is de groepsnelheidsvertraging
kleiner.
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Figuur 4.7: De groepsnetheidsvertraging gedeeLd door de kristaLtengte
L voor Lii0 3 is aLs functie van de infrarode goLfLengte gegeven met

= 0.6 J..Ul1.
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c. De acceptatiehoeken.
In het vorige deel hebben we gezien dat het veranderen van de
infrarode golflengte bij vaste 8m leidt tot een vermindering van de
efficiëntie. Echter, de "mismatch" parameter Ak is ook afhankelijk van
de hoek tussen de optische as en de voortplantingsrichting, die door
kir aangegeven wordt. Een spreiding van de kir-vectoren zal dus de
efficiëntie beïnvloeden. In een experiment wordt de luminescentie in
alle richtingen uitgezonden. We collimeren een gedeelte van de
luminescentie met een lens met brandpuntsafstand f en een f-getal F.
Hoe groter het f-getal, des te meer er luminescentie gecollecteerd
wordt. De gecollimeerde bundel focuseren we vervolgens met behulp van
een tweede lens in het niet-lineaire kristal. Het gevolg is dat de
gecollecteerde luminescentie zich binnen een kegel bevindt, waarvan de
afmetingen door de twee lenzen bepaald wordt. Er is dus een spreiding
van de kir-vectoren aanwezig in het niet-lineaire kristal. In dit
gedeelte van de paragraaf onderzoeken we hoe groot de variaties van de
tophoek van deze kegel mogen zijn opdat er een redelijke emissie van
somfrequentie fotonen optreedt.
De spreiding van de kir-vectoren leidt ertoe dat enkele k-vectoren van
de bundel niet meer exact aan de faseafstemmingsconditie (4.8)
voldoen. We nemen aan dat de spreiding in de kp-vectoren ten opzichte
van de kir-vectoren te verwaarlozen is. De situatie in het vlak, dat
door de optische as en de vector kp bepaald wordt, is geschetst in
figuur 4.8a. We zijn nu geïnteresseerd hoe groot de spreiding in dit
vlak mag zijn met het gevolg dat de efficiëntie tot de helft van haar
maximum is afgenomen. Het criterium voor de maximale spreiding is dus
de halve breedte op halve hoogte van de sin2xfx2-functie: LAk/2
1.39. We ontwikkelen Ak

= k5 -

kp-kir in een Taylorreeks rond 8

w/2 en vinden voor de halve acceptatiehoek A81 [4.1]:
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=
= 8m

~

Aa 1 = 1.39
L

(a ks

a a

r
1.39 Às

=

v L [

~sl8m) ]

3
[

n~~(ws)-

(4.34)
n:2(w3)] sin28m

De halve acceptatiehoek buiten het kristal is: A8ext

a.

~

n 0 A8 1 .

z Axis

locus of k ;, (ord)

e
b.

z Axis

locus of k ir(ord)

locus of k s(ext)
.....__ _ ____,.____ _ _
z-y Plane
~

Figuur 4.8: Twee faseafstemmingsgeometriën in het vlak van de optische
as en de vector kp: a. collineaire faseafstemming en b.
niet-collineaire faseafstemming om een grote acceptatieruimtehoek te

verkrijgen.
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Vervolgens beschouwen we de situatle in het vlak dat loodrecht staat
op het vlak dat de optische as en kp bevat. Deze situatie is geschetst
in figuur 4.9. In dit vlak liggen de krommen, die bepaald worden door
de vectoren k 5 en (kp +kir)· Deze krommen zijn beide sferisch en
tangentieel. De hoek A82, die Ak

= 2.78/L

geeft, vinden we nu met

behulp van de cosinusregel op de driehoek met de zijden kp, kir + Ak
en k 5 en met de benadering van een cosinusfunctie voor een kleine
hoek. Het resultaat is:
A8 2

=[

ll/2 .

2.78
L kir (1-

~ir
s

(4.35)

)

De gehele, externe ruimtehoek waarbinnen de infrarood luminescentie
aan de faseafstemmingsconditie voldoet, wordt bij benadering gegeven
door [ 4. 1]:

(4.36a)
locus of ks

I

Ak~

I

Figuur 4.9: De toegestane acceptatie hoek A82 voor faseafstemming is
in detaiL weergegeven in het vtak dat Loodrecht staat op het vtak, dat
de optische as en kp bevat.
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Bij collineaire faseafstemming is ABt ( A82 en is de vorm van de
ruimtehoek asymmetrisch. Deze vorm is bij benadering een rechthoek. In
figuur 4.10a is de externe acceptatieruimtehoek als functie van de
infrarode golflengte gegeven met XP = 0.6
acceptatiehoeken ABt en A8 2 vinden bij Xir

~m

en L = 3 mm. Voor de

= 0.8

~

en L

=3

mm

resp.: 9.t to-3 ° en 0.6°. Het gevolg van de zeer kleine
accpetatiehoek ABt is dat de efficiëntie zeer laag zal zijn.
Als we gebruik maken van niet-collineaire faseafstemming, d.w.z. dat
de pomp- en infraroodbundel een hoek 1 met elkaar maken, kan A8 1
naderen tot A8 2 . Zie de figuur 4.8b. Deze situatie treedt op als de
centrale kir-vector loodrecht staat op de raaklijn aan de ellips, die
gevormd wordt door de k 5 -vectoren. De situatie is dan bij benadering
dezelfde zoals in figuur 4.9 weergegeven is. Er is nu één interne hoek
lopt tussen de pomp- en de luminescentiebundel, waarbij ABt nadert tot
A8 2 . Hoe we deze hoek lopt berekenen, beschrijven we in appendix A.
Het blijkt dat de hoek lopt• in het golflengtegebied dat voor ons van
belang is, ongeveer 8° is. Nu nemen we aan dat deze hoek lopt ook
experimenteel te realiseren is. Als A8 1 gelijk aan A82 is, is de vorm
van de ruimtehoek dezelfde als van een kegel met een openingshoek A8 2 .
Als we bovendien voor de centrale kir-vector een afwijking van Ak

=

1.39/L toestaan, dan neemt de ruimtehoek nog een factor 2 toe. De
externe ruimtehoek A42 wordt dan gegeven door: (A82 (( 1)

(4.36b)

Merk op dat het produkt van A42 en L onafhankelijk is van L. In figuur
4.10b is de externe acceptatieruimtehoek maal L als functie van de
infrarode golflengte gegeven met XP
A~ 1 is bij L

=3

mrn : A42/A~l

= 104.

= 0.6

~m. De verhouding van A42 en

We verwachten dus een toename van

de efficiëntie in het geval van niet-collineaire bundelgeometrie.
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Figuur 4.10: Het vertoop van de acceptatieruimtehoek ats functie van
de infrarode gotftengte met Àp

= 0.6

~=

a. voor een cottineaire

bundetgeometrie, die een kteine ruimtehoek geeft, b. voor een
niet-cottineaire bundetgeometrie, waarbij de ruimtehoek maximaat is.
De maximate ruimtehoek bij een niet-cottineaire bundet treedt op ats
de hoek tussen de pomp- en infraroodbundet in het kristat ongeveer 8°
bedraagt.
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1.5 Optimalisatie.

ln de vorige paragraaf hebben we de beperkingen van de
conversie-efficiëntie behandeld. We hebben gezien dat de efficiëntie
beïnvloed wordt door de geometrie van de pomp- en infraroodbundels en
door de spectrale bandbreedte en de acceptatiehoeken van het
niet-lineaire kristal. In de praktijk maken we gebruik van een
lenzenstelsel om de luminescentie te collecteren en in het kristal te
focuseren. In deze paragraaf beschrijven we op welke wijze we de
collectie van de luminescentie èn somfrequentieopwekking kunnen
optimaliseren. Hiertoe beschouwen we een preparaat dat door

f 2 ;f 1 • M • MAG,IIriCATION

Figuur 4.11: De collectie en focusering van de luminescentie is
schematisch weergegeven. Het preparaat wordt door een laserpuls
geëxciteerd. Het luminescentieticht, dat na excitatie wordt
uitgezonden, wordt gecollecteerd met een iens met brandpuntsafstand f 1
en numerieke apertuur F 1 . De gecoiiimeerde bundei wordt met een iens
met brandpuntsafstand f2 in het niet-lineaire kristal gefocuseerd. Ook
de vertraagde pompbundel wordt in het niet-lineaire kristal
gefocuseerd. Als de luminescentie èn de pompbundel elkaar zowel in
tijd als in plaats in het kristal overlappen, wordt er somfrequentie
opgewekt.
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laserpulsen over een oppervlak A5 wordt geëxciteerd. Een lens met
brandpuntsafstand f1 en numerieke apertuur F1 , collimeert de
luminescentie, die door het preparaat wordt uitgezonden. Zie figuur
4.11. De gecollimeerde infrarood bundel wordt vervolgens gefocuseerd
in het niet-lineaire kristal met een tweede lens met brandpuntsafstand
f2. De spot op het preparaat wordt zo met een laterale vergroting
M = f2/f1 op het kristal afgebeeld. Het oppervlak van de afbeelding is
gelijk aan M2A5 . De ruimtehoek A~c· waaronder de luminescentie wordt
gecollecteerd, wordt gegeven door:
A~c

= 2w

(4.37)

(1-cos(arctan(l/2F 1 ))) .

Na de tweede lens is de ruimtehoek kleiner: A~c/M2. We verwachten dat
de efficiëntie voor somfrequentieopwekking maximaal is als: M2A 5 ~ A
en A~c/M2 ~ A~. met A het oppervlak van de vertraagde laserbundel op
het niet-lineaire kristal en A~ de acceptatie ruimtehoek (4.36). Dit
kunnen we als volgt inzien: Laat de functie

R(~wir•t)nAwirT

het aantal

fotonen per steradiaal zijn dat binnen een tijdinterval van t tot t+T
en energiegebied n(w 1 r+Aw) uitgezonden wordt. Het tijdinterval T wordt
bepaald door de gewenste tijdsresolutie. Het energieinterval wordt
bepaald door de gewenste spectrale resolutie.
Het aantal somfrequentiefotonen in t tot t+T en

~w 5

en

~(w 5 +Aw 5 )

wordt

gegeven door [4.9]:

(4.38)

Hierin is de eerste factor 1/2 opgenomen ten gevolge van de middeling
over de hoeken en golflengten van de luminescentie (4.29), (4.36). De
tweede factor 1/2 brengt het gegeven in rekening dat slechts de helft
van de luminescentie de juiste polarisatie richting heeft.

~q(Ak=O)

is

gegeven door vergelijking (4.19). De laatste twee factoren verminderen
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het totale aantal somfrequentiefotonen:
1. als de pompspot kleiner is dan de afbeelding van de excitatiespot
en
2. als de acceptatiehoek kleiner is dan de ruimtehoek van de

gefocuseerde luminescentie.
Het is duidelijk dat beide factoren maximaal één zijn. We definieren
nu de grootheden M1 en M2 als:

(4.39a)

en

M~ =

A

(4.39b)

en concluderen dat de vergelijking (4.40) maximaal is als M2

~

M ~ M1.

Dus zolang de waarde van M in het interval [M2.M 1] ligt, blijft het
aantal somfrequentiefotonen gelijk. Tot slot definiëren we de totale
quanturn efficiëntie voor somfrequentieopwekking als volgt:

l1tot

=

N(nw 5 ,t)fl.Aw 5 At
R(nw 1r.t)nAw 1rAt
(4.40)

met M2

~

Hierin is

M ~ M1 .

no

gegeven door:

no =

2
8 .".2
" deff

(4.41)

Dus het aantal uitgezonden somfrequentiefotonen is evenredig met het
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aantal uitgezonden infrarode fotonen volgens: N(nws,t)nAwsT

=~tot

R(nwir•t)nAwirT. Het aantal infrarode fotonen R(nwir•t) is evenredig
met de flux nr (in m-2) van het aantal fotonen maal het oppervlak As
van de excitatiespot. Dus: N(nws,t)nAw 5 T- ~tot nr A5

-

(A~ L) (L Pp)·

In geval van optimale niet-collineaire bundelgeometrie is bovendien
(A~ L) onafhankelijk van L. Het aantal gedetecteerde fotonen is dan

evenredig is met het product van L en PP.
Met de vergelijking (4.33) zijn we in staat om een schatting te maken
van de quanturn efficiëntie van de collectie en de
somfrequentieopwekking met collineaire bundelgeometrie. Bij het
berekenen van de quanturn efficiëntie zijn we uitgegaan van een 3 mm
dik Lii03 -kristal waarvan de optische as een hoek van 58° met de
normaal van het oppervlak maakt. Zoals we in paragraaf 4.2 beschreven
hebben. propageren de pomp- en infrarode bundel als gewone golven en
de somfrequentiebundel als buitengewone: 0 + 0

~

E (type I

faseafstemming). De faseafstemmingshoek 8m (4.9) en de acceptatie
ruimtehoek A~ 1 (4.36) zijn als functie van de infrarode golflengte Àir
met Àp=0.6 ~min de figuren 4.1 en 4.10 weergegeven.
De oppervlakken van de excitatie- en de laserspot op het Lii03 -kristal
kunnen we eenvoudig manipuleren met behulp van een geschikte keuze van
laserbundeldiameters en brandpuntsafstanden van de lenzen. We stellen
bijvoorbeeld de straal van de excitatiespot op het halgeleider
preparaat in op 18 ~· In dat geval is As gelijk aan 1.0 10-9m2.
Vervolgens kiezen we een laterale vergroting van vijfmaal. Het
oppervlak van de laserspot op het lii03-kristal kiezen we gelijk aan
M2As ~ 2.5 10-8 m2. Op deze wijze geldt er: M2 ~ M ~ M1 en is het
gebruik van vergelijking (4.40) toegestaan. Tezamen met PP = 1 kW, ÀP

= 0.600

~m.

de gegevens van de brekingsindices van lii03 (4.10,11) en

waarde van de effectieve niet-lineaire coëfficiënt (4.17) zijn we in
staat om het verloop van de totale quanturn efficiëntie (4.40) als
functie van de infrarode golflengte Àir te berekenen. Het resultaat is
weergegeven in figuur 4.12. We merken op dat de efficiëntie sterk
afhangt van de infrarode golflengte over het gebied van 0.6
~m.

~tot

1.0

Echter, voor luminescentie van GaAs-AlGaAs-structuren, die we in
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Figuur 4.12: De totale quantum efficiëntie voor de
somfrequentieopwekking en de luminescentiecollectie als functie van de
infrarode golflengte met Àp = 0.6

~-

dit verslag in hoofdstuk 5 zullen beschouwen, is het gebied van 0.7
tot 0.85

~m

~m

van belang. In dit gebied verloopt de quanturn efficiëntie

minder sterk: van circa 2.5•10-5 tot 1.5•10-5. In paragraaf 4.7 zullen
we de theoretische en de experimentele quanturn efficiëntie
vergelijken.
Tot slot van deze paragraaf maken we een tweetal kritische
kanttekeningen ten aanzien van de theoretische behandeling.
Ten eerste is het gebruik van de vergelijking (4.40) slechts
toegestaan als de vermindering van de efficiëntie ten gevolge van
Poynting-vector-walkoff nog verwaarloosbaar is. Als we evenwel een
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vermindering met een factor 1/2 toestaan, vinden we een minimale
afmeting van de bundelstraal op het Lii0 3-kristal [4.4], [4.5]:

wo

~ 2J.2 pl .

(4.42)

Een verdere verkleining van de walst leidt ertoe dat de quanturn
efficiëntie (4.19) niet meer evenredig is met L2 en l/w2. In dat geval
zullen we vergelijking (4.25) of (4.27) gebruiken. Tevens hebben we in
de vorige paragraaf gezien dat de acceptatieruimtehoek dramatisch
toeneemt als de hoek tussen de pomp- en de luminescentiebundel gelijk
is aan de optimale hoek lept· Bij een niet-collineaire bundelgeometrie
echter kan het effectieve overlapgebied kleiner zijn dan de lengte van
het niet-lineaire kristal. Wederom zal de totale quanturn efficiëntie
niet evenredig zijn met L2. We schatten daarom de lengte van het
effectieve overlapgebied als volgt:

(4.43)

We nemen aan dat de efficiëntie met een factor 1/2 vermindert, als we
Leff in plaats van L in vergelijking (4.40) substitueren. Uiteraard
kunnen we de effectieve lengte van het overlapgebied ook analytisch
berekenen door het oplossen van de gekoppelde golfvergelijkingen van
de drie betrokken golven met een niet-collineaire bundelgeometrie.
Voor het ons gestelde doel voert dit nochtans te ver.
Ten tweede:
In paragraaf 4.2 hebben we vermeld dat de quanturn efficiëntie ryq(Ak)
voor somfrequentieopwekking (4.19) de stationaire oplossing is van de
gekoppelde golfvergelijking voor de drie elektromagnetische velden (p,
ir en s) met geschikt gekozen randvoorwaarden. Echter, de voorgaande
behandeling is voorbij gegaan aan de voorwaarde wanneer de stationaire
oplossing van de gekoppelde golfvergelijking geldig is. Deze
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voorwaarde luidt [4.10]: T

> TP

met:
(4.44)

Hierin is T de duur van de laserpuls, c de lichtsnelheid in vacuüm en

L de lengte van het effectieve overlapgebied [4.10], [4.8]. Dis de
zogenoemde groepsnelheidsmismatch-parameter tussen de pompgolf en de
somfrequentiegolf en wordt gegeven door:

D

=c

(4.45)

(ls - lp) ,

waarbij ls en lp gedefinieerd zijn door resp. (4.31a) en (4.33). In
figuur 4.13 is Duitgezet als functie van de infrarode golflengte met
Àp

= 0.6

Als T

J.UTI.

> TP

dan blijft de stationaire oplossing (4.19) geldig en is Dq

~ L2. De efficiëntie is echter niet langer evenredig met L2 als T

[4.11]. [4. 12]. Voor Àp = 0.6 J.UTI, Àir = 0.8
vinden we: T

~

~m

< Tp

L = 3 mm enT= 1 ps

TP. We nemen aan dat de niet-stationaire effecten geen

grote invloed hebben en dat bij benadering de efficiëntie evenredig is
met L2.
Tevens is een puls uit een subpicoseconde laser niet langer
smalbandig: Awp

~

1/TP. Er is een spreiding in het frequentiedomein.

Het gevolg is dat de waargenomen spectrale bandbreedte voor
somfrequentieopwekking groter zal zijn dan de berekende bandbreedte
van het kristal (4.23). In een eerste benadering nemen we voor de
totale bandbreedte de som van de kristal- en de pulsbandbreedte: nAw
(4.23) en Mwp.
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0.42
0.40
0.38
0.36
0.34
0.32
0.30
0

0.28
0.26
0.24
022
0.20
0 18
0.16
0.6

08

0.7

09

golflengte (um)

Figuur 4.13: De groepsnelheidsmismatch·parameter D tussen de
somfrequentie· en pompbundel is gegeven als functie van de infrarode

golftengte met Àp

= 0.6

~-
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De experimentele opzet.

In deze paragraaf geven we een overzicht van de experimentele
uitvoering voor het meten van picoseconde tijdsopgeloste
luminescentiespectra. We starten met enkele overwegingen van
experimentele aard alvorens we de opstelling in detail beschrijven.
Tot slot van deze paragraaf beschrijven we hoe we te werk gaan bij een
uitlijning en een meting. In de volgende paragraaf zullen we de
praktijk confronteren met de theorie, die we in de vorige paragrafen
beschreven hebben.
Enkele overwegingen van experimentele aard.
1. De tijdsresolutie.
In paragraaf 4.4 hebben we gezien dat de tijdsresolutie hoofdzakelijk
bepaald wordt door de laserpulsduur en de groepsnelheidsvertraging
tussen de laserpuls en de luminescentie. De groepsnelheidsvertraging
At (4.32) schaadt de tijdsresolutie als deze vergelijkbaar is met de
pulsduur. We kunnen ervoor zorgen dat de overlap tussen pomp- en
luminescentiebundel voldoende klein is, zodat de
groepsnelheidsvertraging verwaarloosbaar is ten opzichte van de
pulsduur. Met behulp van niet-collineaire faseafstemming kunnen we het
overlap gebied betrekkelijk eenvoudig instellen zonder dat we een hele
reeks Lii0 3-kristallen nodig hebben.
We merken nog op dat ten gevolge van de kleinere overlap de
efficiëntie voor somfrequentieopwekking zal verminderen. Echter we
kunnen de efficiëntie weer vergroten door het juist kiezen van de hoek
tussen de pomp- en de luminescentiebundel (zie paragraaf 4.4).

48

2. Spectrale resolutie.
De spectrale bandbreedte van het kristal (4.30) is doorgaans kleiner
dan de spectrale breedte van de luminescentie.

~s

met behulp van

hoekverdraaiingen van het Lii03-kristal zijn we in staat de
luminescentie zowel tijd- als spectraal opgelost te meten. Als de
spectrale bandbreedte nog te groot is, kunnen we de resolutie verhogen
met een monochromator. Wij maken gebruik van een 1/8 m monochromator
met een rooster met 1200 lijnen/mm en een reciproke dispersie van 6.3
nm/mm. De combinatie van de monochromator en het rooster is geschikt
voor gebruik van 300 nm tot 1000 nm.

3. Vermindering van strooilicht.
Ook al voldoen de golven van de krachtige pompbundel niet aan de
faseafstemmingsconditie, toch kan de opbrengst van de tweede
harmonische frequentieopwekking veel groter zijn dan die van de
somfrequentieopwekking. In paragraaf 4.4 hebben we gezien dat de
efficiëntie als functie van de mismatch-parameter Ak =
2
sin (Akl/2)
varieert volgens (4.28): ~(Ak~~) = ~(Ak=O)
2 . Met Àp
(Akl/2)

= 0.6

~m. Àir = 0.8 ~m en de afstemmingshoek 8m= 53.6° voor

somfrequentieopwekking met deze set Àp en Àir vinden we voor de
mismatch-parameter Ak = kth-2kp voor de tweede harmonische (th)
frequentieopwekking: 1500 m-1. Met L = 3 mm geeft dit ~(Ak~O) ~ 2 10-9
~(Ak=O).

Bij een gemiddeld vermogen van 5 mW, een

pulsrepetitiefrequentie van 3.8 MHz en ~(Ak=O) ~ 0.01 zijn er 3 105
fotonen per seconde van de ongewenste tweede harmonische frequentie.
De som- en de tweede harmonische frequentie kunnen eenvoudig
gescheiden worden met een monochromator. De monochromator kan het
aantal somfrequentie fotonen met een factor to-5 terugbrengen. Als
echter de somfrequentie tot de tweede harmonische frequentie nadert,
neemt de efficiëntie voor tweede harmonische frequentieopwekking toe
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en kan de scheiding met de monochromator niet voldoende zijn. Het
gebruik van een niet-collineaire bundelgeometrie biedt dan uitkomst.
In dat geval kunnen we de tweede harmonische frequentie met een
diafragma tegenhouden. De pompbundel zelf wordt geabsorbeerd met een
UGll Schott glasfilter, dat transparant is voor ultraviolet licht.

4. Detectie van de ultraviolette fotonen.
We verwachten een zeer lage intensiteit aan somfrequentiefotonen. De
lage

opbre~gst

stelt dus hoge eisen aan de detectie. We maken daarom

gebruik van de zeer gevoelige "photon counting" technieken. De
ultraviolette fotonen worden met een gekoelde EMI 9659 QA
photomultiplier buis gedetecteerd. Deze buis bezit een quartz venster
en is speciaal geselecteerd op een hoge roodgevoeligheid. De PM-buis
is hierdoor tevens geschikt de luminescentiespectra tijdgeïntegreerd

op te nemen. De uitgang van de PM-buis is verbonden met een
LeCroy-pulsdiscriminator om onderscheid te maken tussen achtergronden signaalpulsen. De pulsdiscriminator is weer verbonden met een
Eurobussysteem voor dataverwerking.

Experimentele uitvoering.
In figuur 4.14 is de werkelijke experimentele uitvoering weergegeven.
In de opstel:ing zijn de leuzen L1 en L2 opgenomen om de doorsnede van
de bundel te vergroten en te collimeren. Met baarnsplitter BS1 splitsen
we de pulstrein in tweeën. De ene bundel dient als pompbundel voor
somfrequentieopwekking en de andere als excitatiebundel. De doorsnede
van de gereflecteerde bundel vergroten we met de telescoop, die door
de lenzen L6 en L7 gevormd wordt. Via M1, BS2, M2 en M3 wordt de
bundel naar lens L3 geleid. De lens L3 (f = 50 mm en f/3.3) focuseert
de bundel tot een spot op het oppervlak van het preparaat. De
lenzencombinatie L6 en L7 stellen ons in staat om onafhankelijk van de
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H2

'•8]

H)

M5

p

czyostaul

I'

fl

Figuur 4.14: De experimentele uitvoering van de opstelling voor
tijdsopgeloste luminescentiespectroscopie. Verklaring der tekens:
lenzen: L1: 120 mm, L2: 400 mm, L3: 50 mm f/3.3, L 4 : 80 mm, L 5 : 67 mm
quartz, L5: 60 mm, L7: 120 mm; beamsplitters: BS1: R ~ 0.4 bij 0.6 ~.
BS2, BS3: R

~

0.6 bij 0.6

~.

R

~

0.3 bij 0.8

~;

fitter: F: UG11

Schott glasfilter 2 mm dikte; RR: retroreflector, M1 tot en met M5 :

vlakke aluminium spiegels; PMT: gekoelde p1otomultiplier buis; MONO:
1/8 m monochromator; STM: stappenmotorbesturing; DIS: pulsversterkers
en -discriminator; P: preparaat; ir: luminescentiebwulel; p:

pompbwulet; s: somfrequentiebwulel.
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stand van L3 het focus van de excitatiebundel op het preparaat te
vormen. Het prepaat is gemonteerd op een koperen vinger, die verbonden
is met een vloeibaar helium of stiksof reservoir. De luminescentie van
het preparaat wordt gecollecteerd met lens L3 . De excitatiespot wordt
met lens L4 afgebeeld op het Lii03 -kristal, waarvan de optische as in
het vlak van tekening van figuur 4.14 ligt. Via de retroreflector, Ms
en BS3 wordt de pompbundel met lens L4 gefocuseerd in het
Lil03-kristal. De standen van de lenzen L3 en L4 is zodanig dat de
foei van de luminescentie- en de pompbundel met grote nauwkeurigheid
binnen enkele

~m

samenvallen. Dit wordt gecontroleerd met een pinhole,

dat op de plaats van het Lii0 3-kristal wordt gezet. De retroreflector
is gemonteerd op een nauwkeurige translator, die door een stappenmotor
bestuurd wordt. Eén stap van de motor komt overeen met een
verschuiving van 2

~-

Dit is een vertraging van de pompbundel van 13

fs. De maximale vertraging is 167 ps (12500 stappen). De
retroreflector is zo opgesteld dat de weglengte van BS 1 tot het
Lii0 3 -kristal voor de pomp- en de excitatie- plus luminescentiebundel
gelijk is. Als de bundels zowel in tijd als in plaats in het
Lii0 3 -kristal overlappen, wordt er de somfrequentie opgewekt. Hiertoe
wordt tevens het kristal naar de juiste hoek gedraaid. De
ultraviolette bundel wordt met een quartz lens op de spleet van de
monochromator afgebeeld. De luminescentie en het laserlicht wordt door
het UG11 Schott glasfilter vrijwel volledig geabsorbeerd. De
ultraviolette fotonen worden met een gekoelde PM-buis gedetecteerd.
Een Eurobussysteem zorgt voor de verwerking van de meetgegevens en
bestuurt de stappenmotoren.

De werkwijze.
Een nauwkeurige bepaling van het punt "t::O", waarbij de pomp- en de
luminescentiebundel geen onderlinge vertraging hebben, is van groot
belang bij tijdsopgeloste luminescentiespectroscopie. De beste methode
hiervoor is het bepalen van de kruiscorrelatie tussen de pomppuls en
de gereflecteerde excitatiepuls van het preparaatoppervlak. We gaan

52

als volgt te werk: We zorgen ervoor dat alle lenzen, spiegels etc.
zijn uitgelijnd. Dit houdt ook in dat de pomp- en luminescentiebundel
elkaar overlappen in het Lii03-kristal. We maken de weglengten vanaf
BS1 tot het Lil03-kristal voor beide bundels gelijk. Met een rolmaat
is dit mogelijk met een nauwkeurigheid van enkele mm. Vervolgens
draaien we het Lii03-kristal naar de faseafstemmingshoek voor tweede
harmonische opwekking van het laserlicht. Met een fluorescentiescherm
maken we het ultraviolette licht zichtbaar. Bij een collineaire
bundelgeometrie zorgen we er tevens voor dat de intensiteiten van
beide bundels aan elkaar gelijk zijn. We verschuiven de translater
totdat we een toename zien in de fluorescentie. Bij een
niet-collineaire geometrie zullen we dan drie in plaats van twee
spotjes zien. Op deze wijze hebben we het t=O punt bepaald. In figuur
4.15 is de kruiscorrelatie in geval van een collineaire resp.
niet-collineaire bundelgeometrie gegeven. De niet-collineaire
geometrie levert een achtergrondvrije kruiscorrelatie, die overeenkomt
met het signaal van de autocorrelator. Echter, de kruiscorrelatie is
opgenomen in ongeveer 100 s, zodat alle puls tot puls fluctuaties
uitgemiddeld zijn. Met de translater zijn we in staat het t=O punt te
bepalen met een onnauwkeurigheid die veel kleiner is dan de pulsduur.
Nu het t=O punt bepaald is, kunnen we de somfrequentie van de
laserpuls en de luminescentie opwekken. Op de plaats van het
Lii0 3-kristal monteren we een pinhole. Voor een goede uitlijning is
het van belang dat de transmissie van het pinhole maximaal is. Hiertoe
verdraaien we de afstand van L3 tot het preparaat. Dit is nodig omdat
de foei van de infrarode luminescentie (
(0.6

~

0.8

~m)

en de laserbundel

~)

ten gevolge van chromatische aberratie van L4 niet
samenvallen. (L 4 is achromatisch voor zichtbaar licht, echter niet
voor nabij infrarood licht.) Tevens passen we de afstand tussen lenzen
L6 en L7 aan opdat het oppervlak van het preparaat weer in het focus
van de excitatiebundel staat. We stellen het Lii03-kristal weer op en
vertragen de pomppuls met enkele tientallen ps ten opzichte van het
begin van de luminescentie. Als we het Lii03-kristal naar de
faseafstemmingshoek draaien, detecteren we de somfrequentie.
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4.7 De vergelijking van theorie en experiment.
In deze paragraaf vergelijken we de expertmenteel bepaalde efficiëntie
met de theoretische. Als eerste beschouwen we somfrequentieopwekking
met twee lasers: de dye- en een He-Ne-laser. Het tweede voorbeeld
betreft de conversie van luminescentie met de dyelaserpulsen.
I Somfrequentieopwekking met twee lasers met een niet-collineaire
bundel geometrie.
Tijdens het experiment neemt de He-Ne-laser met een emissiegolflengte
van 0.6328

~de

plaats in van de luminescentiebundel. De hoek tussen

de twee laserbundels bedraagt 9.3° na breking aan het oppervlak van
het Lii03-kristal. De faseafstemmingshoek bedraagt 69°. De
dyelaserbundel met Àp
straal van 11

~m.

= 0.612

~m

focuseren we tot een spot met een

Ook de He-Ne-laserbundel focuseren we tot dezelfde

spotgrootte. De afmetingen van de spots hebben we gecontroleerd met
een pinhole met een diameter van 22

~m.

Voor de dubbele brekingshoek

(4.21) en het effectieve overlapgebied (4.43) vinden we resp.: p
3.4° en Leff

= 0.14

=

mm. Nu zijn we in staat de focus- en dubbele

brekingsparameter te berekenen: f

= 0.059

en B

= l.S.

Hiermee voldoen

we net aan de voorwaarden, die we aan vergelijking (4.26) gesteld
hebben: f < 0.4 en f < 1/88 2 . Het gebruik van de vergelijking voor de
efficiëntie is dus toegestaan. Verder bezit een puls een energie van
1.05 nj en een pulsduur van 1.5 ps. Dit levert een piekvermogen van
700 W op. Als we alle waarden in vergelijking (4.19) stoppen, vinden
we voor de efficiëntie: rythe

= 1.0

10-2.

We gaan nu verder met het bepalen van de experimentele efficiëntie:
Het vermogen van de He-Ne-laser is 0.4 mW. In 1.5 ps zendt de
He-Ne-laser circa 1900 fotonen uit. Het totaal aantal fotonen, dat in
aanmerking komt voor conversie, is dan: (repetitie frequentie)

= 7.3

*

1900

109 fotonen per seconde. We brengen de volgende verliezen in

rekening:

- reflectie aan oppervlakken van het lil03-kristal: voor het infrarode
licht: 0.87 en het ultraviolette: 0.80,
- tranmissie van de somfrequentie bundel door het glasfilter: O.B.
- experimenteel bepaalde transmissie van de monochromator bij een
spleetbreedte van 1 rnrn: 0.05, en
-de quanturn efficiëntie van de photomultiplier buis: 0.17.
In totaal bedragen de verliezen: 4.8 10-3. Tijdens het experiment
tellen we circa B 104 pulsen per seconde. De experimenteel bepaalde
efficiëntie is dus: ~exp

= 2.3

10-3. We merken op dat de experimentele

efficiëntie lager is dan de theoretische. Mogelijke oorzaken hiervoor
zijn: De bovenvermelde verliezen zijn te klein of de effectieve lengte
Leff is in werkelijkheid kleiner. Tevens hebben we de diffractie van
de pomp- en He-Ne-laserbundel verwaarloosd.
11 Luminescentie conversie met een collineaire bundelgeometrie.
De luminescentie is afkomstig van een multiquantum put, die op een
temperatuur van 77 K gehouden wordt. Het spectrum bestaat uit één
brede lijn met Àir

= 0.776

~m.

In het volgende hoofdstuk zal de

luminescentie van de multiquantumput nog uitvoerig behandeld worden.
We sta.ten met de berekening van de totale efficiëntie volgens (4.40):
Wederom bedraagt de straal van de spot van de luminescentie- en
pompbundel (Àp
f

= 1.4.

= 0.612

~)

11

~·

Hiermee vinden we de focusparameter:

De dubbele brekingshoek bedraagt

p

= 4.8°

(8m

= 53.6°)

en 8

=

9.6. Het is duidelijk dat we ditmaal vergelijking (4.19) beslist niet
mogen gebruiken. Daarom maken we gebruik van het verloop van de
functie hm(B,f). In de vergelijking van de totale efficiëntie nemen we

kohm(B,f)w~
dan de volgende reductiefactor op:

L

(Deel hiertoe

vergelijking (4.25) door (4.18). Met de waarden vanfen B bepalen we
hm(B,f) uit figuur 4.4: hm

~

0.072. We merken op dat de focusering

optimaal is. De hierboven vermelde reductiefactor is dan gelijk aan:
0.050. Tijdens de experimenten is het piek vermogen 700 W bij een
pulsduur van 3 ps. Tenslotte substitueren we alle waarden in
vergelijking (4.40). We vinden, rekening houdend met de
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reductiefactor, de theoretische efficiëntie: ~the

= 5.5

10-6.

Bij de berekening van de experimentele efficiëntie gaan we uit van de
volgende verliezen:
In het infrarode gebied:
- In het preparaat treedt totale interne reflectie op. Alleen

=

straling, die uitgezonden wordt in een kegel met halve hoek asc
arcsin(11nsc) met nsc de brekingsindex van het preparaat (nsc
treedt naar buiten. Het verlies is dan

O(kegel)14~

~

3.5),

= (1-cosasc)

~

0.042.
- De luminescentie wordt ongepolariseerd uitgezonden en slechts 50 %
heeft de juiste polarisatie richting.
-De twee beamsplitters samen reflecteren 51 %van het infrarode
licht.
In het ultra-violette gebied:
- De reflectieverliezen aan de quartz lenzen en het lil03 zijn resp.:
0.96 en 0.90.
De absorptie in het glasfilter bedraagt 20 %.
-De quanturn efficiëntie van de photomultiplier buis is 0.17 en
- de transmissie van de monochromator bij een spleetbreedte van 1 mm
bedraagt 0.05.
In totaal bedragen de verliezen: 6.0 10-5. Het aantal fotonen, dat per
seconde in aanmerking komt voor conversie, vinden we als volgt:
(excitatiedichtheid (m-2)) *As * (pulsrepetitie frequentie) *
(pulsduur) I (levensduur van een gat-elektron paar)
106 3 10-12 I 1000 10-12

= 5.8

1018 As 3.8

= 1.0

1010 fotonen per seconde. De aldus
bepaalde experimentele efficiëntie is: ~exp = 2.5 10- 6 . Ook in dit
geval is de experimentele efficiëntie kleiner dan de theoretische.
Echter, dit maal zijn er enkele onzekere factoren in het spel, zoals
bijvoorbeeld: de absorptiecoëfficiënt van het preparaat, de levensduur
van de ladingsdragers, de kans dat de ladingsdragers stralend
recombineren. Ook Shah [4.9] rapporteert een lagere experimentele
efficiëntie dan de theoretische. Hij vindt voor theoretische en de
experimentele efficiëntie resp.: 1.5 10-3 en 1.9 10-4 bij een
piekvermogen van 5 kW en een pulsbreedte van 0.3 ps. Op grond van de
hierboven vermelde resultaten concluderen we dat de theorie een
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redelijke schatting voor de efficiëntie kan leveren.
De hierboven vermelde verliezen in de monochromator zijn zeer groot:
slechts 5% van het ultraviolette licht wordt doorgelaten. De aanschaf
van een rocster, dat speciaal geschikt is voor het ultraviolette
golflengte gebied, bevelen we daarom aan. Een tweede aanbeveling luidt
als volgt: aangezien het aantal gedetecteerde somfrequentiefotonen
evenredig is met het piekvermogen van een pomppuls, is het raadzaam om
vermogensverliezen van da pompbundel te minimaliseren.
We besluiten deze paragraaf met een vergelijking van de theoretische
en de experimentele bandbreedte. De gemeten spectrale bandbreedte van
het ultraviolette licht is 2.7 nm bij een apparaatprofiel van 1.2 nm.
Uitgaande van Gaussische profielen vinden we bij À5 = 340 nm: AÀ 5 =
[(AÀexp) 2 - (AÀmonol2Jll2 = 2.4 nm. Dit komt overeen met nwexp ~ 25
meV. De spectrale bandbreedte van de laserpuls bij Àp
bedraagt 2.2 nm

= 7.5 meV.

= 600

nm

In paragraaf 4.4 hebben we gezien dat de

spectrale bandbreedte van het kristal (4.30) omgekeerd evenredig is
met de effectieve lengte van het kristal. Ten gevolge van de dubbele
breking zal de interactielengte kleiner zijn dan de kristallengte L.
Deze interactielengte is ongeveer gelijk aan de zogenoemde
apertuurlengte La
apertuurlengte: La

= ~oiP
~

[a.5]. In ons experiment bedraagt de

0.23 mm. De kristalbandbreedte vinden we

vervolgens met vergelijking (4.30) en figuuï 4.6: nw

= 16

vinden dus voor de theoretisch bepaalde bandbreedte: nwthe

meV. We
~

24 meV.

Kortom: de overeenstemming tussen theorie en experiment is goed.
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Algemene werkwijze en conclusies.

We sluiten dit hoofdstuk af met

richtlijn~n

voor een algemene

werkwijze bij de luminescentieconversie. We gaan ervan uit dat we
laserpulsen van 200 fs, d.w.z zeer korte pulsen, tot onze beschikking
hebben. Dit is bijvoorbeeld mogelijk als we achter de synchroon
gemodeloekte dyelaser een pulscompressor plaatsen. We eisen dat de
tijdsresolutie bijna gelijk is aan de laserpulsduur T. In dat geval
eisen we dat de groepsnelheidsvertraging At (4.32) kleiner zijn dan T.
Dit levert de maximale lengte Leff van het overlapgebied tussen de
pomp- en de luminescentiebundel met behulp van (4.32): Leff
At/(lp-lir)

=

< Tl(lp-lir)· Als de werkelijke lengteL van het kristal

groter is dan Leff• kunnen we de afmetingen van de spots op het
kristal niet geheel vrij kiezen. We zullen dus gebruik maken van een
niet-collineaire bundelgeometrie, zodat we de lengte van het
overlapgebied kunnen instellen. We nemen de interne hoek tussen de
pomp- en luminescentiebundel gelijk aan de hoek lopt• waarbij de
acceptatieruimtehoek maximaal is (appendix B). Met vergelijking (4.43)
vinden we dan de maximale afmeting van de walst van de pompbundel op
het niet-lineaire kristal volgens: wo

= Lerr12tanlopt·

We zijn nu toe

aan het ontwerp van het lenzenstelsel dat de luminescentie collecteert
en focuseert in het niet-lineaire kristal (zie figuur 4.10). In
paragraaf 4.5 hebben we twee grootheden M1 en M2 (4.39) gedefinieerd.
die we nodig hebben bij de optimalisatie van de
somfrequentieopwekking. We hebben gezien dat de totale quanturn
efficiëntie voor de opeenversie (4.40) maximaal is als de laterale
vergroting M van het lenzenstelsel in het interval [M2,M 1 ] ligt. We
kiezen vervolgens een M. die hieraan voldoet. Hiermee leggen we de
maximale afmeting van de excitatiespot op het preparaat vast. Tot slot
kunnen we de totale quanturn efficiëntie berekenen met vergelijking
(4.40). Hierbij houden we rekening met een eventuele afname van de
efficiëntie ten gevolge van diffractie en dubbele breking (zie
paragraaf 4.3). Als de lengte van het overlapgebied Leff groter of
gelijk is aan de kristallengte L. kunnen we tevens de afmeting van de
pompspot of de excitatiespot vrij kiezen. Vervolgens kunnen we weer
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het lenzenstelsel ontwerpen en de totale quanturn efficëntie weer
optimaliseren. Op de hierboven beschreven wijze kunnen we ervoor
zorgen dat de tijdsresolutie vergelijkbaar is met de laserpulsduur.
We coniuderen het volgende:
Met de geschetste theorie, technieken en werkwijze zijn we in staat om
met behulp van somfrequentieopwekking het luminescentiespectrum
tijdsopgelost op te nemen. De tijdsresolutie wordt hoofdzakelijk
bepaald door de laserpulsduur, als de groepsnelheidsdispersie te
verwaarlozen is. Dit is het geval als de dikte van het niet-lineaire
kristal of de effectieve overlap ten gevolge van een niet-collineaire
bundelgeometrie voldoende klein is. Met de behandelde theorie zijn we
in staat om de eigenschappen van de luminescentieconversie, zoals:
tijdsresolutie, spectrale bandbreedte, afstemmingshoeken en quanturn
efficiëntie, redelijk tot goed te voorspellen. We hebben dit
geverifieerd met enkele voorbeelden. De theorie voor niet-collineaire
bundelgeometrie voorspelt een sterke toename van de quanturn
efficiëntie, als de hoek tussen de pomp- en de infraroodbundel
optimaal gekozen wordt. De toename van de acceptatieruimtehoek bij een
optimale bundelgeometrie heeft een grotere efficiëntie tot gevolg.
Deze toename is veel groter dan de afname ten gevolge van een kleiner
overlapgebied tussen de bundels. Echter, dit is nog niet experimenteel
geverifieerd. Indien de voorspellingen juist zijn. kan de quanturn
efficiëntie tot to-3 (bij een piekvermogen van 3 kW) naderen. Dit is
gelijk aan de maximale quanturn efficiëntie die Shah [4.9] rapporteert.
De berekeningen, die we in dit verslag hebben gepresenteerd, hebben
betrekking op opeenversie met een pompgolflengte van 0.6
luminescentie met een golflengte, die varieert van 0.6

~.

~m

de

tot 1.0

~m.

en een Lii03 -kristal. Deze berekingen kunnen we uiteraard opnieuw
uitvoeren voor andere golflengten en zelfs andere niet-lineaire
kristallen. Hiermee is de gepresenteerde theorie universeel voor de
opeenversie ten behoeve van tijdsopgeloste luminescentiespectroscopie.
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Hoofdstuk 5: Tijdsopgeloste luminescentie van een multiquantum put:
eerste resultaten.

In dit hoofdstuk beschrijven we de eerste resultaten die behaald zijn
met de opstelling voor picoseconde-tijdsopgeloste luminescentie. De
resultaten zijn dan ook voorlopig van karakter. We kunnen de
resultaten wel goed gebruiken voor het ontwerp van speciale
halfgeleiderstructuren voor verder onderzoek.
Het hoofdstuk is in drie paragrafen onderverdeeld. In de eerste
paragraaf beschrijven we het preparaat, dat bij de experimenten
gebruiken en dat uit een serie identieke quanturnputten bestaat. De
luminescentie-eigenschappen en de energierelaxatie worden aan de hand
van een korte literatuurbespreking in paragraaf 5.2 behandeld. De
resultaten van de experimenten bij 10K en 77K zijn vermeld in de
derde en laatste paragraaf. Tevens houden we een korte discussie naar
aanleiding van de resultaten.

5.1 Bandstructuurparameters.
In figuur 5.1 is de bandstructuur van de directe halfgeleider GaAs
weergegeven. De bandafstand wordt gevormd tussen de r6- en rg-extrema
van de geleidings- en valentieband van de zware en de lichte gaten.
Het extremum r 7 van de split-off band is met A = 0.34 eV verschoven
ten opzichte van het r 8 -extremum [5.1]. De bandstructuur nabij k = 0
van de geleidings- en de valentieband kunnen we benaderen met de
2. 2 /2mc,v
* met mc,v
* de
effectieve massavergelijking: Ec,v(k) = h-k
effectieve massa van het elektron c.q. het gat. De samengestelde
halfgeleider AlxGa 1 _xAS is direct als 0 < x < 0.45. De bandstructuur
is dan enigszins vergelijkbaar met die van GaAs. Echter, bij
toenemende Al-concentratie neemt de bandafstand tussen de r-extrema
sneller toe dan de bandafstand tussen de L- en X-extrema. Voor 0.45
x

~

1 is de indirecte bandafstand tussen het rg-maximum en het

X-minimum kleiner dan de afstand tussen de r-extrema. De bandafstand
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r.

X en L geven de bandextrema aan. Ten gevolge van de

absorptie van fotonen met voldoend grote energie worden er gaten in de
ZlLXlre gaten-, lichte gaten- en split-off-band en elektronen in
geleidingsband gecreëerd. Merk op dat de kromming van de gatenbanden
in de [111] en [100] richting verschillend is.

van AlxCa 1_xAs wordt als functie van de temperatuur en Al-concentratie
gegeven door [5.1]:

2
-4
T
Eg(X < 0.45) = 1.519 + 1.247 x- 5.405 10 T + 204

(5. 1)

en

2
Eg(X ) 0.45) = Eg(x=0.45) +1.147 (x- 0.45) .
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(5.2)

Als we GaAs met laserlicht exciteren, waarvan een lichtquanturn nw
groter is dan de bandafstand, dan absorbeert de halfgeleider de
lichtquanta ten gevolge van interbandovergangen. De geabsorbeerde
fotonen met nw creëren gat-elektron-paren in de valentie- en de
geleidingsbanden. De mogelijke overgangen zijn: van de zware gatenband
(hh), van de lichte gatenband (lh) en de split-off band naar de
geleidingsband (e). Ten gevolge van de anisotropie van de gatenbanden
leidt de absorptie van monoenergetische fotonen tot een spreiding van
de energiën van de gaten en elektronen. Voor de

hh~

overgang in GaAs

is deze spreiding ongeveer 6% van de initiële energie van de
ladingsdragers: nw- Eg

= Ec,e(k)

- Ev,hh(k) [5.2]. De initiële

ladingsdragerdichtheid per volume-eenheid na een instantane laserpuls
wordt gegeven door:
nt=o(x)

= nph

a (1-R) e

-ax

(5.3)

Hierin is nph de fotonflux per laserpuls op het preparaatoppervlak, a

= a(nw)

de absorptiecoëfficiënt, R de reflectiecoëfficiënt en x de

afstand tot het preparaatoppervlak. Verder maken we gebruik van de
absorptiecoëfficiënten, die voor AlxGal-xAs gepubliceerd zijn door
Pearah et al. [5.3].

Als AlxGa 1_xAs en GaAs afwisselend op elkaar gegroeid worden, ontstaat
er ten gevolge van de banddiscontinuïteiten een quanturn put. Zie
figuur 5.2.

Hi~rbij

vormen de AlxGal-xAs-lagen de barrières en de

GaAs-laag de put. De beweging van een elektron in die put is loodrecht
op de verschillende halfgeleiderlagen gequantiseerd als de putbreedte
gereduceerd is tot de grootte-orde van de de Brogliegolflengte van het
elektron in GaAs. De quantisatie ten gevolge van de opsluiting leidt
tot de vorming van een aantal tweedimensionale subbanden, waarbij kz
gequantiseerd is en de ontaarding van de lichte - en de zware
gatenband wordt opgeheven. In de limiet van een oneindig diepe put, is
de toestandsdichtheidsfunctie gegeven door een sommatie over
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Figuur 5.2: ALs ALxGal-xAs en GaAs afwisseLend op eLkaar gegroeid
worden, ontstaan er quantumputten. De put wordt gevormd door de

GaAs-Laag, omdat dit materiaaL een kLeinere aba.nd.afstand heeft dan
ALxGal-xAs. Een dwarsdoorsnede van zo'n quantumputstructuur is getoond
in de bovenste figuur. Onder deze figuur is de bandstructuur, waarvan

we in de Linkse put aLLeen de extrema van de banden in de I-punten
zien, van een aantaL quantumputten weergegeven. VertikaaL is de
energie uitgezet. HorizontaaL is nietdek-vector uitgezet maar de
afstand. De energieverschiLLen, die tussen de energieniveaus van de
middeLste putstaan, zijn gegeven voor het preparaat G57 bij een
temperatuur van 77 K. Tussen de haakjes staan de goLfLengten van de
fotonen met eenzeLfde energie in vacuüm. De discontinuïteiten voor de
vaLentie- en de geLeidingsband tussen een ALxGat-xAs- en een GaAs-Laag
is resp. 35 8 en 658 van het verschiL van de bandafstanden. In de
rechtse put zijn straLende overgangen tussen n=l elektronentoestand
naar de n=l: hh (zware gaten) of n=l: lh (lichte gaten) toestanden
weergegeven.
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M

stapfuncties: gc,v

=

mc,v
V

b

2

oo

2 9(E-Ei)

waarbij de sommatie over alle

i=1

subbanden loopt. De ligging van de energieniveaus is afhankelijk van
verschillende parameters, zoals de breedte van de put, de hoogte van
de barrières, banddiscontinuïteiten en de bandstructuur. Deze niveaus
berekenen we met behulp van de theorie, die Schuurmans [5.4]
gepubliceerd heeft en uitvoerig met experimenten vergeleken is [5.5].
Het preparaat G57, waarvan we de tijdsopgeloste luminescentie in de
volgende paragraaf bestuderen, bestaat uit 60 GaAs-putten met breedte
nm en Al 0 . 3Ga 0 . 7 As-barrières met breedte Lb = 17.6 nm. Het is
gegroeid met behulp van moleculaire bundelepitaxie bij Philips
Lz

= 5.5

Research Laboratorles Redhili en is reeds uitvoerig onderzocht door
Feldman et al. [5.6]. De bandstructuur en de energienieveaus zijn
weergegeven in, figuur 5.2.
Een voorbeeld: Bij een gemiddelde excitatievermogen van 2.4 mW met een
pulsrepetitiefrequentie van 3.8 MHz en bw

= 2.066

eV (À= 0.6

~m)

en

een excitatjeoppervlak van 7.1 10-6 cm-2 is de fotonflux: nph ~ 2.7
1014 cm-2 of 1.9 109 fotonen per puls. Met a~ 2 104 cm-1 en R ~ 0.3,
vinden we voor de instantane excitatiedichtheid: nt=o(x)

= 3.8

1018

e-ax in cm-3. De absorptiecoëfficiënt bij 77 K wordt gegeven door
Iwamura et al. [5.7]. Op een diepte van 3.6 10- 5 cm (de dertigste put)
is de excitatiedichtheid: nt=O = 1.8 101 8 cm- 3 . In de put bedraagt de
instantane oppervlaktedichtheid bij Lz
106 elektron-gat-paren per puls.
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= 5.5

nm: 1.0 1012 cm-2 of 7

5.2 Luminescentie en energierelaxatie.
In deze paragraaf behandelen we kort de eigenschappen van de
luminescentie en energierelaxatie [5.8], [5.9]. De luminescentie van
AlxGal-xAs-GaAs (multi)quantum putstructuren en putbreedte Lz

~

25 nm

wordt gedomineerd door intrinsieke vrije excitonrecombinatie bij lage
en matige excitatiedichtheden (n ~ toll cm-2) en lage temperaturen.
Voor het vrije exciton in de put neemt de bindingsenergie toe en de
strall van het exciton loodrecht op de opsluitlagen af als de
putbreedte afneemt. Dit weerspiegelt de overgang van het
drie-dimensionale naar het twee-dimensionale exciton. De afname van de
excitonstraal leidt tot een afname van de excitonlevensduur [5.6].
Bij hoge excitatiedichtheden (n ~ 5 toll cm-2) worden geen excitonen
gevormd ten gevolge van de afscherming en raken de banden gevuld. Het
gevolg is dat het luminescentiespectrum breder wordt en dat de
excitonbijdrage aan het spectrum afneemt. Tevens vindt er een grote
bandrenormalisatie (dat wil zeggen: een reductie van de bandafstand)
plaats bij zeer hoge excitatiedichtheden (n ~ to13 cm-2) ten gevolge
van exchange- en correlatie-effecten in het gat-elektron plasma in de
put.
De absorptie van fotonen na een ultrakorte laserpuls leidt tot een
niet-evenwichtsverdeling van de ladingsdragers in de geleidings- en
valentiebanden van GaAs. Echter, de monoenergetische
distributiefunctie relaxeert zeer snel (t

~

1 ps) naar een

Fermi-Diracverdelingsfunctie ten gevolge van de wisselwerking tussen
de verschillende ladingsdragers. Als de initiële energie van de
ladingsdragers voldoende groot is, kan de gemiddelde energie groter
worden dan de thermische energie van het rooster. In dat geval is de
effectieve temperatuur Te,h van de hete ladingsdragers groter dan de
temperatuur van het rooster Tl. Er vormt zich een heet
gat-elektronplasma. De hete ladingsdragers staan de overtollige
energie af aan het rooster door het uitzenden van LO-fononen (in GaAs:
hwLo

~

36.8 meV). Als de temperatuur Te,h kleiner is dan 50 K.

domineert de emissie van akoestische fononen en neemt de
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energierelaxatiesnelheid snel af. De luminescentiespectra van dit hete
gat-elektronplasma als functie van de tijd geeft informatie over de
energierelaxatiesnelheid en dus de ladingsdrager-fonon-wisselwerking
[5.9], [5.10].

5.3 Voorlopige resultaten.
Het tijdgeïntegreerde luminescentiespectrum van het preparaat G57 (zie
ook figuur 5.2) is weergegeven in figuur 5.3. Het spectrum is binnen
40 s opgenomen. Het preparaat is op een temperatuur van 77 K gehouden.
Het gemiddelde excitatievermogen is 2.4 mW bij een
pulsrepetitiefrequentie van 3.8 MHz

en~

= 600 nm. De spleetbreedten

van de 1/8 m monochromator bedraagt 0.2 mm. Hiermee is de spectrale
resolutie ongeveer 1.2 nm. Met vergelijking (5.3) en een
excitatieoppervlak van 7.1 10-6 cm2 vinden we een excitatiedichtheid
van 2 1018 cm-3. Het spectrum bestaat hoofdzakelijk uit de n=1-hh
overgang van de quantumputten. Er is geen luminescentie van de
Alo.33Gao.67As-opsluitlagen bij

~ ~

646 nm waargenomen. Dit duidt er

op dat alle gegenereerde ladingsdragers in de
Alo.33Gao.67As·-opsluitlagen in de putten gevangen worden of dat de
uitgezonden fotonen na recombinatie in de opsluitlagen door de putten
geabsorbeerd worden. De luminescentie van de GaAs-bufferlagen bij

~ ~

820 nm is wel waargenomen, omdat de quanturnputten circa 50 % van het
excitatievermogen absorberen.
Omdat de thermische energie bij 77 K (kT
aan de bindingsenergie van de excitonen (

~
~

7 meV) ongeveer gelijk is
10 meV bij Lz = 5.5 nm),

verwachten we dat een deel van de excitonen geïoniseerd zal zijn. Mede
door de hoge excitatiedichtheid is het onduidelijk hoe groot het
aandeel van de excitonrecombinatie aan het luminescentiespectrum zal
zijn. In figuur 5.3 zien we een asymmetrische piek met het maximum op
776 nm. De volle breedte op halve hoogte bedraagt 11 meV. Duidelijk is
de staart bij kortere golflengten (hogere energiën), hetgeen op
bandvulling duidt. Bij lage excitatiedichtheden (n ~ 1.3 1016 cm-3, T
= 77 K) is de volle breedte op halve hoogte slechts 4 meV.
67

70
G57, 77 K,

....

~

..,..c

60

50

e~
~

40

!.
c
~
';

...

JO

:

20

.

~

10

"uc •

2 10

18

3

on" .

t
t
I
I,....
750

760

770

780

790

Figuur 5.3: Het tijdgeïntegreerde Luminescentiespectrum van het
preparaat G57 bij 77 Ken een excitatiedichtheid van 2 1018 cm-3_

Vertikaal is de intensiteit van de Luminescentie uitgezet in
wiLlekeurige

sc1~LdeLen

en horizontaaL de golflengte in nm. Het

maximum Ligt op 776 nm en de FWHM is 5.2 nm (11 meV). De instrumenteLe
resoLutie is 1.2 nm.

De luminescentie als functie van de tijd is gemeten zoals we in
hoofdstuk 4 beschreven hebben. Echter, bij de experimenten, die we in
deze paragraaf beschrijven, maken we gebruik van een niet-collineaire
bundelgeometrie met een hoek van 4° tussen de pomp- en
luminescentiebundel in het Lii03-kristal. Op deze manier verdwijnt de
achtergrond ten gevolge van de tweede harmonische frequentieopwekking
van de krachtige pomppulsen. Hiertoe hebben de opstelling, die in
figuur 4.14 weergegeven is, aangepast. De details van de aanpassingen
hebben we vermeld in appendix B. Met name hebben we ervoor gezorgd dat
de dubbele breking bij de somfrequentieopwekking met een laserpuls en
het luminescentielicht minder van invloed is op de efficiëntie door
het vergroten van de excitatiespot op het preparaat en de pompspot op
het Lii03-kristal. Voor de experimentele totale quanturn efficiëntie
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vinden we dan: 1.2 10- 5 bij een piekvermogen van de pomppuls van 1.2
kW en een pulsduur (FWHM) van 2 ps. Dit is een factor tien groter dan
die in paragraaf 4.6. Het gevolg is dat we bij lagere
excitatiedichtheden (n

< 1017

cm-3) nog ongeveer 100 fotonen per

seconde detecteren. De effectieve interactielengte (4.43), die we in
paragraaf 4.5 geïntroduceerd hebben, is bij de gegeven experimentele
condities (1 = 4°, w0 ~ 50 ~): 1.4 mrn. De interactielengte is dus
kleiner dan de kristallengte van 3 mrn. De kristalbandbreedte en de
groepsnelheidsvertraging tussen de pomp- en infraroodpuls zijn resp.:
5 meV

(A~ ~

2.4 nm bij 776 nm) en 0.28 ps. De volle breedte op halve

hoogte van de autocorrelatie van de laserpuls is 2 ps. Tezamen met de
groepsbnelheidsvertraging schatten we de tijdsresolutie op ongeveer
2.5 ps. De tijdsresolutie wordt hoofdzakelijk door de laserpulsduur
bepaald. De spleetbreedte van de monochromator bedraagt 0.5 mm, en
geeft een instrumentele resolutie van 3 nm, of 36 eV in het
ultraviolette golflengtegebied, zodat de spectrale resolutie door de
bandbreedte van het kristal bepaald wordt.
In figuur 5.4 zijn de intensiteiten van de luminescentie als functie
van de tijd weergegeven bij een excitatiedichtheid van 2 1018 cm-3 en
een temperatuur van 77 K bij drie infrarode golflengten, resp.: 776 nm
(1.598 eV), 753 nm (1.647 eV) en 733 nm (1.691 eV). De
excitatiegolflengte is 600 nm. Tevens is in figuur 5.5 de intensiteit
in het interval van -5 ps tot 35 ps weergegeven voor dezelfde
experimentele omstandigheden. We zien dat de intensiteit van de
luminescentie zeer snel toeneemt na excitatie. Binnen 40 ps bereikt de
intensiteit het maximum voor alle drie de golflengten. Het is
duidelijk dat de intensiteit afhangt van de infrarode golfengte. De
intensiteit van de

n=1~

overgang en de excitonrecombinatie is het

grootst. De intensiteit bij

~

= 753 nm na 50 ps is slechts vijfmaal

lager. Echter, op grond van luminescentiespectrum van figuur 5.3
verwachten we dat de intensiteit bij

~

= 753 nm zeker vijftigmaal

lager is. Dit is een gevolg van de afkoeling van het elektron-gat
plasma, waardoor de luminescentie ten gevolge van hoger gelegen
toestanden sneller uitsterft dan de luminescentie afkomstig van
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tijdsresoLutie is 2.5 ps.
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toestanden bij de bandkant. Het grootste deel zal via de n=l-hh
overgang recombineren, als er geen andere recombinatieprocessen
mogelijk zijn. Bovendien neemt de ladingsdragerdichtheid ten gevolge
van recombinatie langzaam als functie van de tijd af, zodat bij
voldoend lage dichtheid twee-dimensionale excitonen gevormd worden,
die een zeer lange levensduur (circa 1 ns) hebben. Ook het feit dat de
intensiteit bij

~

= 776 nm na 50 ps constant blijft, duidt op een zeer

lange levensduur voor het n=l niveau.
De rol van de ladingsdragervangst door de put is in dit preparaat niet
onderzocht. Er is namelijk geen luminescentie waargenomen van de
AlGaAs-barrières waargenomen. Als we de barrières echter dikker maken,
dan zijn we in staat om ook de luminescentie van de
AlGaAs-opsluitlagen als functie van de tijd te bepalen.

760

790

780

710

golflengte (nm)

Figuur 5.6: Het tijdgeïntegreerde luminescentiespectrum van het
preparaat G57 bij 77 Ken een excitatiedichtheid van 2 1017 cm-3.
Vertikaal is de intensiteit van de luminescentie uitgezet in
willekeurige schaaldelen en horizontaal de golflengte in nm. Het

maximum ligt op 776 nm en de FWHM is 3.4 nm {7 meV). De instrumentele
resolutie is 1.2 nm.
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Tevens hebben we metingen bij een lagere excitatiedichtheid
uitgevoerd. Wederom maken we gebruik van een niet-collieneaire
bundelgeometrie onder dezelfde experimentele condities voor de
luminescentieconversie, zoals we hierboven en in appendix B vermeld
hebben. In figuur 5.6 is het tijdgeïntegreerde luminescentiespectrum
gegeven bij een excitatiedichtheid van 2 to17 cm-3, een temperatuur
van 77 Ken een excitatiegolflengte van 600 nm. Het tijdgeïntegreerde
spectrum bestaat uit een piek bij 776 nm met een FWHM van 3.4 nm (7
meV). De breedte van de piek is nog verbreed ten gevolge van
bandvulling. De intensiteit van de luminescentie als functie van de
tijd is weergegeven in figuur 5.7. Het aantal detecteerde pulsen
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Figuur 5.7: Het aantal gedetecteerde pulsen per seconde (vertikaal)
bij luminescentie van 776 nm is weergegeven als functie van de tijd na
excitatie tot 140 ps. De temperatuur en excitatiedichtheid zijn resp.:
77 Ken 2 1017 cm-3. De tijdsresolutie is 2.5 ps.

72

bedraagt gemiddeld zo'n 100 per seconde. Voor de figuur 5.7 is 2
seconde per punt geteld, waarmee de totale meettijd, inclusief de tijd
voor het besturen van de translater bij 100 punten op circa 5 minuten
komt. Als we het verloop van de meetpunten van figuur 5.6 met die van
figuur 5.4 bij

~

= 776

nm vergelijken, zien we dat er weinig veranderd

is.
Tot slot geven we de resultaten van de metingen aan de
multiquantumputten bij een temperatuur van 10K. Het tijdgeïntegreerde
luminescentiespectrum van het preparaat G57 bij een excitatiedichtheid
van 8 10 l7 cm-3 is weergegeven in figuur 5.8. De excitatiegolflengte
is ditmaal 612 nm. Het spectrum bestaat wederom uit één piek bij 772.5
nm met een FWHM van 2.5 nm (5 meV). Bij zeer lage excitatiedichtheden
is de FWHM gelijk aan 3 meV, zodat we concluderen dat het spectrum
verbreed is ten gevolge van bandvulling.
De opstelling, waarmee we de tijdsopgeloste luminescentie hebben
gemeten, is uitvoerig beschreven in paragraaf 4.6. Hierbij is nog
gebruik gemaakt van de minder efficiënte collineaire geometrie voor de
pomp- en de luminescentiebundel voor het conversiekristal. De
experimentele totale quanturn efficiëntie is 2.5 to-6 bij een
peikvermogen van de pomppuls van 700 Wen pulsbreedte (FWHM) van 3 ps.
De kristalbandbreedte is circa 16 meV en is kleiner dan de
instrumentele resolutie van 36 meV. De tijdsresolutie is ongeveer 3 ps
en wordt hoofdzakelijk door de laserpulsduur en de
groepsnelheidsdispersie tussen de laserpuls en het infrarode
luminescentielicht in het conversiekristal bepaald.
In figuur 5.9 tenslotte is de intensiteit van de luminescentie als
functie van de tijd rond 772.5 nm en bij 10 K gegeven. De
excitatiedichtheid bedraagt 8 101 7 cm- 3 . Als we de toename van de
intensiteit van de luminescentie bij 10K vergelijken met die bij 77
K, dan valt ons direct op dat de luminescentie bij 10K pas na 80 ps
het maximum bereikt. Bij 77 K is deze tijd slechts 30 ps na excitatie.
Dit is mogelijk als de ladingsdragerinvangst bij 10 K langzamer is dan
bij 77K. We verwachten namelijk dat de diffusiesnelheid bij 10 K lager
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Figuur 5.8: Het tijdgeïntegreerde luminescentiespectrum van het
preparaat G57 hij10K en een excitatiedichtheid van 8 1017 cm-3.
Vertihaal is de intensiteit van de luminescentie uitgezet in
wilLekeurige schaaLdeLen en horizontaaL de goLftengte in nm. Het
maximum Ligt op 772.5 nm en de FWHM is 2.5 nm (5 meV). De

instrumenteLe resoLutie is 1.2 nm.
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is. De ladingsdragers in de barrières hebben dan een langere tijd
nodig om de put te bereiken. Echter, bij dit eenvoudige mechanisme
verwaarlozen we de quanturnmechanische aspecten van de
ladingsdragerinvangst, die op grond van de kleine afmetingen van de
quanturnputten zeker een rol zullen spelen. Tevens is de snelheid,
waarmee het elektron-gatplasma in de quanturnput afkoelt, afhankelijk
van de temperatuur van het kristalrooster. In hoeverre deze afkoeling
van invloed is op de ladingsdragerinvangst is niet bekend. Verder zal
de vorming van excitonen ook van invloed zijn op de verdeling van de
ladingsdragers in de subbanden. Het moge duidelijk zijn dat de rol van
deze effecten nog nader onderzocht dient te worden.
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Hoofdstuk 6: Aanbevelingen en conclusies.
Tot slot geven we nog enkele aanbevelingen:
1. Een aantal verbeteringen, die tot een grotere gevoeligheid leiden,
luiden:
- De vermogensverliezen van de pompbundel moeten geminimaliseerd
worden. Het vermogen van de aftakkingen naar de autocorrelator en de
excitatiebundel dient juist voldoende te zijn. Dit kunnen we bereiken
met geschikt gekozen beamsplitters. Bovendien geeft de dyelaser na een
geoptimaliseerde uitlijning 120 mW bij repetitiefrequentie 76 MHz en
een pulsbreedte van 0.8 ps (FWHM). Als we voor de aftakkingen in
totaal 20 % reserveren, dan is het pompvermogen op het niet-lineaire
kristal: 96 mW. Dit is ruwweg tien maal hoger dan we gerapporteerd
hebben. Het gevolg is dat we ook tien maal zoveel counts

zullen

detecteren.
- Met een rooster, dat speciaal geschikt is voor het ultraviolette
golflengtegebied, kan het verlies in de monochromator kleiner worden.
Een tramsmissie van 0.5 is mogelijk. Dit is wederom een verbetering
met een factor 10.
Conclusie: Beide verbeteringen tezamen zullen resulteren in een
toename van het aantal gedetecteerde somfrequentiefotonen met een
factor 100. Voor het preparaat G57, dat we in hoofdstuk 5 bestudeerd
hebben, houdt dit in dat er 100 counts per seconde geteld worden bij
een excitatiedichtheid van ongeveer tol5 cm-3 bij 77 K. In geval van
een preparaat met slechts één quanturnput zullen we bij een
excitatiedichtheid van 5 1016 cm-3 reeds 100 counts per seconde
tellen.
2. Op dit moment is de invalshoek van de bundels op het niet-lineaire
kristal alleen instelbaar met de hand. Bij het opnemen van een
spectrum van de luminescentie bij een vaste vertraging van de
pompbundel moet de stand van het kristal en van de monochromator
synchroon bediend worden. Met een handinstelling van het kristal zijn
de fluctuaties van het laservermogen van grote invloed, omdat de
meettijd zeer lang is. Het is raadzaam de instelling met een
stappenmotor te besturen, opdat de

meett~jd
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beperkt wordt.

Verder concluderen we:
We zijn in staat om luminescentie als functie van de tijd en van de
golflengte te meten met een tijdsresolutie, die vergelijkbaar is met
de laserpulsduur van circa 1 ps. Als echter een femtoseconde
tijdsresolutie gewenst is, kan dit eenvouding gerealiseerd worden. De
werking van de opstelling hebben we gedemonstreerd met tijdsopgeloste
metingen van de luminescentie van een multiquantumput.
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Appendices.
Appendix A: Niet-collineaire faseafstemming.

Bij somfrequentieopwekking met een niet-collineaire bundelgeometrie
gaan we uit van de situatie, die in figuur A.l is geschetst. In deze
figuur zijn de k-vectoren voor de pomp-, luminescentie- en
somfrequentiebundel weergegeven. De vertikale as, de z-as, valt samen
met de optische as en de horizontale as is een willekeurige richting
in het x-y-vlak van figuur 4.3. Omdat de golven met de somfrequentie
buitengewoon zijn, vormen de k 5 -vectoren een ellips. De lengte van de
as in de z-richting is: 2wn 0 (w 5 )/À 5 en in het x-y-vlak: 2wnem(w 5 )/À 5 .
2wn 5 (8)
(sin8,cos8). Verder zijn
De vector k 5 wordt gegeven door: k 5 =
r..s
de hoeken tussen de pomp- en infraroodbundel l en tussen de infrarooden somfrequentiebundel ö.
De faseafstemmingsconditie voor de drie bundels kunnen we als volgt
berekenen: We passen de cosinusregel toe op de driehoek met zijden k 5
kir en kp:

= [r..snp]
r..P

2
+

[r..s~ir]

2

(A. 1)

r..1r

z

0

richting in x-y-vlak

Figuur A.l: De situatie bij niet-collineaire bundelgeometrie.
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•

Dit vullen we in de vergelijking (4.9):

(A.2)

waarbij de brekingsindices gegeven zijn voor w5 . We zien dat de noemer
onder het wortelteken van vergelijking (A.2) nul kan zijn. In dat
geval is 8m =

~/2

en geeft de uiterste hoek l tussen de pomp- en

infraroodbundel voor de niet-collineaire faseafstemming:

(A.3)

Als de cirkel, die de kir-vectoren vormen, de ellips raakt, is
acceptatieruimtehoek maximaal. Ofwel: de raaklijn aan de ellips staat
loodrecht op de centrale kir-vector van de infraroodbundel. Dit is het
geval als het inproduct van kir met 8k 5 /88 gelijk aan nul is. We
berekenen eerst de vectorcomponenten van kir· De hoek ó vinden we met
de sinusregel:

(A.4)

Dus de vectorcomponenten luiden:
2~ir

k i r = - - (sin(8+ó),cos(8+ó)) .

(A.5)

De richtingsvector van de raaklijn wordt met behulp van vergelijking
(4.7) gegeven door:
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21r [8(n 5 t8)sin8)

88

~s

8(n 5 (8)cos8)]
88

88

1 -2 -2 )n2 (8)cos8sin28
-sin8 - 2\nem-no
5

J,

(A.6)

waarbij de brekingsindices gegeven zijn voor w5 . Het uitwerken van het
inproduct geeft:
(A.7)

We hebben nu een stelsel van drie verglijkingen (A.2), (A.S) en (A.7)
met drie onbekenden: 8, ó en l· We lossen dit stelsel met behulp van
staphalvering op. Hiertoe noemen we de grootheid A als volgt:
A

= sinó

1 -2 -2 2
.
- 2\nem-no )n 5 (8)sln28cosó .

(A.8)

Vervolgens zoeken we twee waarden van 1. waarbij A voor de ene
positief en voor de andere negatief is. Voor beide waarden van 1
berekenen we 8 en ó. Het nulpunt van vergelijking (A.8) bepalen we met
intervalhalvering. Tijdens iedere iteratieslag berekenen we 8 en ó. In
figuur A.2 zijn de resultaten weergegeven van

~ir

= 0.6

~m

tot 1.0

~m.

In paragraaf 4.4 hebben we gemeld dat we de acceptatieruimtehoek nog
verder kunnen vergroten als we voor de centrale k 5 -vector een
afwijking van Ak

= 1.39/L

toestaan. In vergelijking (A.2) dienen we
dus het linkerlid te vervangen door (k 5 -Ak) 2 . Echter, in de praktijk
is Ak ~ 1.4 103 m-1 en k 5 ~ 4 10 7 m-1, zodat Ak

<

k 5 . We verwachten

dat de hierboven behandelde berekeningen bij verwaarlozing van Ak
geldig blijven.
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Appendix B: Aanpassingen voor een niet-collineaire bundelgeometrie.

De aanpassingen zijn:
- BS3 is verwijderd,
- de pompbundel wordt met een aparte lens met f

= 200

mm op het

lii03-kristal gefocuseerd,
- de brandpuntsafstanden van de lenzen L4 en L7 zijn veranderd in
resp.: 160 mm en 60 mm.
Een detail van de niet-collineaire bundelgeometrie is weergegeven in
figuur B.l. De hoek tussen de pomp- en de infraroodbundel bedraagt 4°
in het Lii0 3-kristal. Extern bedraagt deze hoek dan ongeveer 7.5°. De
interne hoek van 4 0 geeft niet de maximale acceptatieruimtehoek.
De stralen van de spots zijn als volgt:
- de spot op het preparaat: r

~

14

~.

-de afbeelding van de excitatiespot op het lil03-kristal: r
-de pompspot op het

lil03-kri~tal:

r

~

48

~

45

~m.

~m.

De effectieve lengte van het overlapgebied is hiermee: Leff

~

1.4 mm.

De focusparameter f en de dubbele brekingsparameter zijn dan resp.: f
~

0.034 en B

4.4: hm(B,f)

~

6.5. De reductiefactor hm(B,f) bepalen we met figuur

~

0.02. De extra factor van vergelijking (4.40) voor de

kohm(B.f)w~

totale quanturn efficiëntie is dan: - - - - - = 0.58.
Lerr
Met de vergelijkingen (4.39) vinden we de waarden van M1 en M2 , die
een voorwaarde geven voor het gebruik van vergelijking (4.40) voor de
totale quanturn efficiëntie: M1

= 33

en M2= 3.4. Dus er geldt: M2

~

M

~

M1 en is het gebruik van (4.40) toegestaan.
Verder detecteren we 2500 pulsen per seconde bij een
excitatiedichtheid van 2 1018 cm-3, een pulsbreedte van 2 ps en À=
0.776

~m.

Het piekvermogen van de pompbundel is 1.2 kW. Als we

vervolgens de berekeningen van paragraaf 4.7 herhalen met de geschikte
waarden, vinden we:
voor de experimentele efficiëntie: ~exp
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= 1.2

10- 5 en

voor de theoretische efficiëntie, die bepaald is met
acceptatieruimtehoek voor collineaire bundelgeometrie (4.36a): ~the
1.5 10- 5 . De theoretische efficiëntie is nu ongeveer gelijk aan de

=

experimentele.

Figuur B.1: De experimentele uitvoering van de opstelling voor
tijdsopgeloste luminescentiespectroscopie met niet-collineaire
bundetgeometrie. De hoek tussen de pomp- en luminescentiebundel
bedraagt in het kristal ongeveer· 4°. Verktaring der tekens: lenzen:

L1 : 120 mm, L2 : 400 mm, L3: 50 mm f/3.3, L4 : 80 mm, Ls: 67 mm quartz,
L6 : 60 mm, L7 : 120 mm, L8 : 200 mm; beamsplitters: BS 1 : R ~ 0.4 bij 0.6
~. BS , BS3: R ~ 0.6 bij 0.6 ~. R ~ 0.3 bij 0.8 ~: filter: F: UG11
2
Schott glasfilter 2 mm dikte; RR: retroreftector, M1 tot en met M7:
vlakke aluminium spiegels; PMT: gekoelde photomultiplier buis; MONO:

118 m monochromator; STM: stappenmotorbesturing; DIS: putsversterkers
en -discriminator; P: preparaat; ir: tuminescentiebundel; p:
pompbundet; s: somfrequentiebundet.
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