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Samenvatting 

In dit verslag wordt een methode uitgewerkt, waarbij de 
optische konstanten van een dun .enisotroop kristal kun
nen worden bepaald uit de transmissie en de rerlektie 
van dit kristal. 
Deze methode wordt vervolgens toegepast op enkele plaat
vormige GaSe-kristallen. Hiertoe wordt eerst langs theo
retische weg aangetoond, dat deze optisch ~~n-assige kris
tallen zich isotroop gedragen ten aanzien van licht in
vallend onder een kleine invalshoek. 
Tot slot worden de resultaten van de metingen aan deze 
GaSe-kristallen kritisch bekeken. Hierbij blijkt dat wij 
deze resultaten slechts gedeeltelijk in overeenstemming 
kunnen brengen met de aan ons bekende litteratuur. 

1 • 



2. 

1·. INLEIDING 

In de loop der jaren is er een steeds groeiende belang
s telling ontstaan voor de fysische eigenschappen van de 
halfgeleiders in het algemeen en in het bijzonder voor 
die welke kristalliseren in een lagenstruktuur zoals 
b.v. Gase. 
Deze belangstelling is hoofdzakelijk gericht op die 
eigenschappen welke informatie verschaffen over de banden
struktuur van deze st·offen. 
De optische eigenschappen zijn in dit opzicht van groot 
belang. 
Doel van dit afstudeerwerk was dan ook de bepaling van 
de optische konstanten zoals de brekingsindex (n) en de 
extinktiekoefficient (k) van monokristallijn Gase, als 

f oton-
funktie van de golflengte {energie) van het op het kristal 
vallende monochromatische licht. De nadruk lag hierbij 
echter vooral op de bepaling van de absolute grootte van 
deze konstanten. 
De te meten GaSe-kristallen, in de vorm van kleine dunne 
plaatjes, bezitten een hexagonale kristalstruktuur met de 
c-as loodrecht op beide brekende {reflekterende) opper-

c-as 

vlakken {zie fig.1). 
Zij zijn dus anisotroop, maar 
ten aanzien van loodrecht op 
de c-as gepolariseerd licht ge
dragen zij zich, zeals in het 
volgende hoofdstuk wordt aange
toondg isotroop. 
Nu worden in de litteratuur 
voor homogene isotrope kristal-

Fig.1: GaSe-kristal len een aantal methoden ter 
bepaling van deze optische 

konstanten beschreven [1, 2a, 3]. 
Deze kunnen onderscheiden worden in twee groepen, nl. 
1. De methodenberustend onder andere op meting van de 

reflektie van het voorvlak met behulp van al dan niet 
gepolariseerd licht. 

2. De methoden berustend op meting van de reflektie en de 
transmissie van het gehele kristal, dus met inbegrip 
van de termen die het gevolg zijn van de meervoudige 
reflekties aan het voor- en achtervlak van het kristal. 
Deze transmissie en reflektie zal in het vervolg de to
tale transmissie en de totale reflektie genoemd worden. 



Het is echter orunogelijk zonder onderdrukking van de 
reflekties aan het achtervlak van het kristal, in het 
gebied waarin het kristal niet of nauwelijks absorbeert, 
vanwege het optreden van de meervoudige reflekties, de 
reflektie van het voorvlak te bepalen. Gekozen is dan 
ook voor de methoden vallend onder 2). 
Hierbij is het vanwege de eenvoud van de berekeningen 
wenselijk de metingen uit te voeren bij normale inval. 
Omdat in dit geval de invallende en de gereflekteerde 
lichtbundel samenvallen wordt niet bij normale inval 
maar bij invalshoeken gemeten, die voldoende klein zijn 
om de f ormules voor de normale inval toch te mogen ge
bruiken. 

2. THEORIE 

2.1 Definitie van enkele komplexe grootheden [4, 5a]. 

De theorie van de voortplanting van de elektromagnetische 
golven is gebaseerd op de Maxwellvergelijkingen. 
Deze zijn: 

rot H = J +an at 
aB rot E = - at 

div D = p 

div "B = o 

Tevens moet voldaan worden aan de materiaalvergelijkingen 
van het medium waarin de golf zich voortplant. Voor een 
homogeen isotroop absorberend medium zijn deze: 

J=o-.E 
11 = E' oE'r E 
B = µoµr H 

Voor de niet-magnetische media zonder ruimtelading 
(µr = 1p p = 0) zijn hieruit de volgende golf'vergelijkingen 
voor E en it af te leiden: 

A~ aE a2E 
~ - o-µo at - µoE'oE'r W = 0 



Evenals bij de niet absorberende media (o- = 0) kan voor 
de vlakke golfoplossing geschreven worden: 

-+ -+ 

E = E0 exp iw(t - r;s> 
-+ -+ 

H = H0 exp iw(t - ~) v 

echter nu met: *a = µo(e 0 er - ~) 
-+ Hierin is: r: plaatsvektor 
-+ a: eenheidsvektor in de voortplantingsrichting 

van de golf. 

4. 

Na definitie van een nieuwe komplexe dielektrische konstante 
;d~f er - ~ volgt analoog aan de niet-absorberende media 

WEo 
voor de komplexe voortplantingssnelheid (v) en de komplexe 
brekingsindex (N): .· 

(
"A )i-v ::. e oEµo 

N d~f n - i k d~f .!?. = (t)i (1) v 

2.2 Vlakke elektromagnetische golf in een optisch ~~n-assig 
kristal. 

Monokristallijn Gase is in elektrisch opzicht tengevolge van 
zijn hexagonale kristalstruktuur anisotroop. Voor een in 
elektrisch opzicht anisotroop medium zijn de materiaalver
geli jkingen als volgt: 

1k = o-kl El 

Dk = f'.oEklEl 

i! = µo it 

met k,l = x,y,z 

Hierin zijn x, y, z de assen van een willekeurig rechts
draaiend rechthoekig koordinatenstelsel. 
De symmetrische dielektrische tensor ekl (eigenschapstensor) · 
en de symmetrische geleidingstensor o-kl {konditietensor) 
kunnen gediagonaliseerd worden door over te gaan op de 
hoofdassen van beide tensoren [6]. 
Voor kristallen met een hogere symmetrie dan de orthorombi
sche vallen de hoofdassen van beide tensoren samen [7]. 
Deze hoofdassenp ~,~,( vormen weer een rechtsdraaiend 
rechthoekig koordinatenstelsel. Voor een kristal met een 
hexagonale kristalstruktuur volgt na hoofdassentransformatie: 



£' = £2,0 0 

0 £20 

0 0 £2 

en 

Of met behulp van komplexe grootheden: 

€ = €2.o o 
0 €20 

0 0 £2 

5. 

Een dergelijk kristal, waarvan de optische eigenschappen 
worden bepaald door tw~~ hoofddielektrische konstanten 
(22.,22) noemt men optisch ~~n-assig. 
Opmerking: Bij kristallen met een hexogonale kristal

struktuur is de ~-as (optische as) altijd 
evenwijdig aan de c-as. 

Uit de Maxwell- en de materiaalvergelijkingen is af te 
leiden dat zich in een optisch ~~n-assig kristal in iedere 
richting tw~~ verschillende vlakke elektromagnetische 
golven met onderling loodrechte polarisatierichtingen 
kUllllen voortplanten [8a]. 
Definieert men als hoofdsnede het vlak door de optische 
as en de voortplantingsrichting dan geldt: 

of it en E staan ioodrecht op de hoofdsnede. 
Dit noemt men de 0-golf (O:ordinary) omdat 
D en E evenwijdig zijn. Zie figuur 2a. 
of n en E liggen in de hoofdsnede. 
Dit noemt men de e-golf (e: extraordinary) 
omdat D en E niet evenwijdig zijn. 
Zie figuur 2b. 

figuur 2: E,n,tt bij 
een 0-golf 

x = voortplantingsrichting 

Figuur 3: E,D en H bij' 
een e-golf 

~ = optische as. 
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Voor de 0-golf' geldt: 
A A 1 

No= Na = (ea)'2 

Voor de e-golf' geldt: 
A 1 1 
N = (€) 2 met - = 

e t 
sin2 x + cos a" 
ts. ta 

Hierin is x de hoek tussen de voortplantingsrichting van 
de e•golf' en de optische as. 
In het algemeen zullen zich dus, bij inval van een enkele 
lichtstraal op een optisch ~en-assig kristal, in dit kris
tal twee gebroken lichtstralen gaan voortplanten. 
Voor een kristal met de optische as (c-as) loodrecht op 
het oppervlak ( c-as II rt, zie f'iguur 3) kan met behulp 
van de brekingswet van Snellius voor de e-golf' 
(sin ~o = Ne sin x) voor t geschreven worden: 

t =€a - (~ - 1) sin2 ~o 
Es, 

(2) 

Voor voldoend kleine invalshoeken geldt dus bij benadering 
t = ta wat inhoudt dat wij voor deze invalshoeken het 
kristal als isotroop mogen beschouwen. 

le-as 
I~ 

~ n: normaal op het 
oppervlak 

e: gepolariseerd 
loodrecht op 
het invalsvlak 
(hoof'dsnede) 

--: gepolariseerd 
in het invals
vlak 

A: cirkel m.straal1 
B: cirkel me~ 

straal Ea2 

C: ellips; 1 lange 
as 2 es. 2 1 

korte as 2 Ea2 

Figuur 3: Breking van een vlakke e.m. golf' aan het 
oppervlak van een optisch ~en-assig kristal 
(rt II c-as) 



2.3 Ref'lektie en transmissie van een evenwijdige lichtbundel 
invallend op een dun, planparallel, homogeen en isotroop 
kristal bij kleine invalshoeken[Sbl 

Alvorens over te gaan tot het beschouwen van het gedrag 
van een evenwijdige lichtbundel1 invallend uit vakuum of' 
lucht op een homogeen isotroop kristal1 zal eerst het ge
drag van een vlakke elektromagnetische golf' aan het opper-· 
vlak van een dergelijk kristal nader bekeken worden (zie 
f'iguur 4). 

~0=i )lr=l 

N =n-ik Jlr=l 
(~~ Jtd) 

vakuiim of lucht 

kristal 
voorvlak 

achte 

Figuur 4: Ref'lektie en breking van een vlakke elektro-mag
ne tische golf' aan een planparallel homogeen iso
troop kristal. 

Indien er geen oppervlaktestromen en oppervlakteladingen 
aanwezig zijn geldt in beide grensvlakken: 
1, de normale komponenten van Den B zijn kontinu. 
2. de tangentiele komponenten van E en H zijn kontinu. 

Op dezelf'de wijze als bij de niet-absorberende media zijn 
dan hieruit af' te leiden [Sb]: 



8. 

A. de volgende optische wetten: 
1. de voortplantingsrichtingen van alle golven en de 

normaal op het grensvlak (n) liggen in een vlak, 
het invalsvlak. 

2. de f'requentie van de golven varieert niet. 
3. </>o = </>~ ; </>a = </>a • 

4. sin </>o = N sin </>a = sin </>4• • 

B. de f'ormules van Fresnel voor de amplitudeverhoudingen 
in beide grensvlakken: 

1. 
def' E" N cos <An - cos ¢2 rp = E~: = N cos </>o + cos </>a 

def Er cos $0 - N cos $: 2. rs - ~ = - Eos COSo + N cos 

3. tp 
d§f' E~p _ 2 cos ~" 

- Eop - cos ·</>o + N cos </>a 

t' 
def Ed' 2 N cos ~a = ~= p op cos </>a + N cos </>o 

4. ts 
def' Ed 2 cos !a = ~-Eos - cos </>o + N cos </>a 

d' 
t' = ~ _ 2 N cos !a 

s Eos - N cos </>2 + cos </>o 

Hieruit volgt: t t' = 1 - (rp) 2 
pp 

t t' = 1 - (rs) 2 
s s 

Er' def' 
= - ~= op 

t def 
- Eqs = = Eos 

• , 

• , 

- r' p 

r' s 

(3) 

(4) 

(5) 

( 6) 

De amplituden van de elektrische veldvektoren zijn hier 
overeenkomstig de in f'iguur 4 aangegeven wijze gedef'inieerd. 
De index p geef't de komponent van de elektrische veldvektor 
in het invalsvlak aan en de index5 de komponent loodrecht 
op het invalsvlak. 

Bij inval van een evenwijdige bundel monochromatisch licht 
op een dun planparallel kristal treedt als gevolg van de 
meervoudige ref'lekties interf'erentie op. 
Zie f'iguur 5. 



vakuiim,lucht 

N =l 
0 

Figuur 5: Interf'erentie tengevolge van de meervoudige 
ref'lekties. 

Toepassing van het superpositiebeginsel op de elektrische 
veldkomponenten van de lichtgolven geef't tezamen met 
f'ormule (5) en (6) voor de amplitudeverhoudingen van de 
geref'lekteerde respektievelijk doorgelaten en de in-
vallende golf': 

p r - r exp (-i!) de:rEoR 
Pp =- = p p (7) 

E~I 1 - (r ) 2 exp (-ix) p 
s r

8 
- r

8 
exp (-ii) 

Pa 
def' E0 R 

(8) = - = s 1 - (r )2 exp (-ii) EoI s 

p (1 -(rp) 2 ] exp (-iii) 
Tp 

def' E01 (9) = - = 
E~I 1 - [r ) 2 exp (-ii) p 

s 
def E0 T (1 - (r8 ) 2 exp (-iii) ( 10) 

'Ts = s = 
EoI 1 - (r· ) 2 exp (-ii) s 

Hierin is i het komplexe f'aseverschil korresponderend 
met het komplex-optische weglengteverschil tussen A'C 
en ABC. Zie f'iguur 5o 
Voor i geldt: x =~Nd cos ~2 (11) 

N.B. Re[i] is dat~ene wat wij normaal het faseverschil 
noemen en lmLi] korrespondeert met de afname van 
de amplitude van de elektrische veldvektor. 
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Bij het beschouwen van het gedrag voor kleine invals
hoeken is het nuttig de f'ormule voor rp(3), r 5 (4) en 
i(11) met behulp van de brekingswet van Snellius 
{sin ¢0 = N sin ¢2 ) in een andere vorm te schrijven nl. 

1 

N(1 - sin2 ¢ 0 )
2 - (1 -

r : I 

P N(1 - sin2 ¢0 )
2 + (1 -

i 1 

(1 - sin2 ¢0 )
2 

- (N2 
- sin2 ¢0 )

2 

rs = 
(1 - sin2 ¢0 )

2 + (N2 
- sin2 ¢0 )

2 

.Verwaarlozing van de termen waarin sin2 ¢0 voorkomt 
geef't de volgende relaties: 

r = _ r _ N - 1 d~f' Rie 10 
p s - N + 1 -

(n - 1 ) 2 + k 2 
met R = ~----~-"'---.--.. 

(n + 1 ) 2 + k 2 

2k 
en tg O = --=----

n2 + k 2 + 1 

· 11 ,...d 
i = r (n - i k) = x' - i ad 

met x' = 4 ~n d en a = 4~k 

Hierin is: R: ref'lekt!°ekoef'f'icient van het voorvlak. 
" .. a: absorptiekoef'f'icient van het kristal. 

( 12) 

( 13) 

( 14) 

Bij kleine invalshoeken geef't dit tezamen met de formulas 
voor Pp (7), p

6 
(8), rp (9) en r

8 
(10) voor de intensi

teitsverhoudingen van de ref'lekteerde respektievelijk 
doorgelaten en invallende lichtbundel [2c]: 

P* 
__ R + R exp(- 2ad) - 2 R eXP (-ad) cos x' 

P = Pp Pp = P8 -- - - -8 1 + R2 exp(- 2ad) - 2R exp(- ad)cos(x'+28 

( 15) 
= (1 + R2

- 2R cos 8) exp (-ad) 
1 + R2 exp(- 2 ad) - 2R exp{-ad)cos{x'+28 

( 16). 
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Treedt er geen merkbare interferentie op, bijvoorbeeld 
bij een dik kristal of bij een grote bandbreedte van de 
invallende lichtbundel, dan volgt uit integratie over 
x' [2b]: 

R[ 1 - exp - 2cx d ] p = - -
1 - R2 exp (- 2cxd) 

T = (1 • k 2 /n2 )(1 - R) 2 exp(-ad) 
1 - R2 exp(- 2a:d) 

( 17) 

( 18) 

Nu is mee.stal k2 << n 2 zodat bij benadering geldt: 

T = (1 - R) 2 exp (- a:d) 
1 - R2 exp (- 2a:d) 

p = R[1 + T exp (-a:d)] 

(19) 

Hieruit volgt voor k2 << n2 na enig reken werk [3] 
1 

R = T:a- pa+ 2p + 1 - ((r2 - p2 + 2p - 1)2+ 4r2J2 
4 - 2 p (20) 

l'Vd = - ln P - R 
""" Rr (21) 

In het geval dat er geen merkbare interferentie optreedt 
kan dus, indien de dikte (d) van het kristal bekend is 
behalve de reflektie van het voorvlak (R) ook de absorp
tiekoefficient {a:) op eenvoudige wijze uit de totale 
reflektie {p) en de totale transmissie {r) berekend 
worden. 
Vervolgens kan hieruit de extinktiekoefficient (k) en de 
brekingsindex (n) berekend worden. 
Immers: a: = 4~k zodat k = ~ (22) 

terwijl uit de formule R = f~: ~j: ! ~= volgt: 
1 

n = ~ : : + ((~ ~ ~)
2 

- 1 + k2
]

2 
(23) 

Uit formule (16) voor de totale transmissie, indien er 
wel merkbare interferentie optreedt1 volgt dater in de 
totale transmissie in het golflengtegebied waarin het 
kristal niet absorbeert (0 = 0) interferentiemaxima 
optreden als x' = ~ = 2 m v (m geheel). 

Hierin is "'in de golflengte behorende bij het m-de inter
ferentiemaxima. 
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Onderstellen wij nu dat in een klein golflengtegebied de 
brekingsindex konstant is dan geldt in dit gebied voor 

( ) 2nd 2nd het m-de en m + .tirn -de maximum m = r;-- en m + Lln = ~~-...------
waaruit volgt: . 

m m+Am 

6m ')... ')... tm~ 2. 
2 nd = •·m•·m+6m ~ gem 

2 ("m - ~m+tm 2fi>.. 

- . (24) 

Na berekening van de reflektie van het voorvlak uit de 
totale reflektie en de totale transmissie kan indien het 
kristal niet absorbeert met behulp van formule (23) de 
brekingsindex berekend worden. Daarna kan door meting van 
de golflengtes behorende bij de interferentiemaxima in de 
transmissie met behulp van bovenstaande formule de dikte 
van het kristal berekend worden. 
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3. METINGEN 

Wij weten nu welke grootheden gemeten moeten worden en onder 
welke omstandigheden, namelijk: 
1. De totale transmissie en de totale reflektie1 als er geen 

merkbare interferentie optreedt, ala funktie van de 
golflengte van het op het kristal vallende lichto 

2. Enkele golflengtes behorende bij de interferentiemaxima 
in de transmissie in het gebied waarin het kristal niet 
absorbeerto 

De te meten kristallen moeten dus allemaal bij een geringe 
bandbreedte van het op het kristal vallende 
licht interferentieverschijnselen vertonen welke bij het 
vergroten van de bandbreedte {spleetbreedte van de monochro
mator) verdwijnen. 

3.1 Praktische uitvoering 

Begonnen werd met een reeds door Eeken [9] gebouwde opstel
ling. Na enige tijd bleek deze, ook na enkele wijzigingen 
voor het bepalen van absolute grootheden minder geschikt. 
Mede terwille van de uitbreiding van het onderzoek tot 
lage temperaturen werd de opstelling in zijn geheel verbouwd. 
Zie fig. 6a en 6b. 

r-------------------------1 
donkere ruimte. 

Figuur 6a: Opstelling ter bepaling van de totale transmissie 
(T) 



Io 

140 

r-------------- -- -- -----, 
I 

donkere ruimte. 

Ho 

M B 

H L-------------- - _______ j 

Figuur 6b: Opstelling ter bepaling van de totale reflektie 
(p) 

A:.kwartshalogeenlamp (150 watt) 
L~:kwartslens (f = 100 mm) 
D :diafragma 
M :dubbelmonochromator (Zeiss MM 12 met kwartsprisma's). 
B :kwartsplaatje (onder een hoek van 45° met de lichtbundel). 
Lz:kwartslens (f = 100 mm) 
F

0
:fotomultiplier (Philips 150 UoVoPo) 

H0 :ho~gspanningsvoeding (Fluke 412 B) 
I

0
:mj ·kro-amp~remeter (Hewlett-Packard 425A) 

L3:kwartslens·(f = 200 mm) 
c1,c2:kwartsvensters van de kryostaato 

S: GaSe-kristal 
~' ~': kwartslenzen (f = 150 mm) 
F~, F~': fotomultipliers (E.M.I.9634 ¢.R) 
H~ : hoogspanningsvoeding (Oldtronix 117) 
T~ : mikro-amp~remeter (Keithly 602) 
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1. kristalhoudervatting 
2. kwartsvensters 
3. stralingsscherm 
4. buitenmantel 
5. vulpijpjes 

.__~~-rv--~~~~- 6. 
.. 

vakuum-kranen 
He-verdampingsleiding 1. olie-dirf.usiepomp 

8. 
.. 

voorvakuumpomp 

9. lichtweg 

6 

7 

6 

He-pot 

8 

Figuur 7: Schematische voorstelling van kryostaat met toebe
horeno 
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Met behulp van de lens L~ wordt de gloeidraad van de lamp 
afgebeeld op de ingangsspleet van demonochromator. 
Een gedeelte C± 5%) van de divergente lichtbWldel die uit 
de monochromator treedt, wordt door het kwartsplaatje naar 
de fotomultiplier F0 gereflekteerd en het overige gedeelte 
wordt doorgelaten. 
Met behulp van de lens L3 wordt de uitgangsspleet van de 
monochromator ~en op ~en op het GaSe-kristal afgebeeld. 
Fotomultiplier F0 dient om eventuele variaties in het lamp
vermogen en in de breedte van de beide monochromatorspleten 
te registreren. 

Ter bepaling van de totale transmissie en de totale reflektie 
van het GaSe-kristal werden de volgende fotomultiplierstro
men gemeten, als funktie van de golflengte van het op het 
kristal vallende licht. 
1) met behulp van de transmissieopstelling zonder kristal 

en zonder kwartsvenster bij 295 K: Io en I~. 
2) met behulp van de zowel de transmissie- als de reflektie

opstelling met kristal en zonder kwartsvensters bij 

295 K: I
07 

, I~7 , I
0
p en I~p • 

3) met behulp van zowel de transmissie- als de reflektie
opstelling met kristal en met kwartsvensters bij 295 K, 
77 K en 11 K I~T , I~T , I~p en I:p 

Uit de metingen bij kamertemperatuur volgt: 
a) voor de totale transmissie en de totale reflektiekoeffi

cient 
I I 

,.. _ _1,! ~ 
' - I • I ~ oT 

b) voor de korrektiefaktoren k
7 

I T I'r 
kr=ro~ 

oT ~T 

en k voor de kwartsvensters 
p I I' 

kp = ~ • i:f2. 
oP ~p 

Voor de totale transmissie 
en 11 K volgt nu 

en de totale reflektie bij 77 K 

I' I 
T = kT IJT • ~ 

oT ~ 

I' Io 
P = kP i+2- • r 

oP ~ 

In de grafieken lp llp III en IV zijn voor twee GaSe-kristal
len(HN 253-1 en HN 253-2) r en p bij 295 K, 77 K en 11 K 

f oton-
ui tgezet als funktie van de energie van het op het kristal 
vallende monochromatische lichto 



Grafiek I. 

Gemeten totale transmissie als funktie van de energie. 
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Gemeten totale transmissie ala funktie van de energie. 

1 Mtl li~lt t~i'l'i!? rli·lri··l:I·· 11~1 ti;! i!•• ;.,. •1 •• •••• ••t· i:!lf:•• ·!:• :.:~:;;,.;!!I 

t!·ll !iP q1•f·:" ···~c. .. :!;.;;ti;· "'' .. :I.... ·:•: ,. 

t~I! ;0: ... rro.r-.0..,..0--.0-...:.. . . :,: .. 1. :I" ::::J ... _.1--'--'-·-·-·._'·-·-1· 
ftif :., .... ., ............ _.._·;.,,,!.Q :••1 ·•·: .,.::~ •;; :·· 

.ilj liiil ,,-1,· .. ~ ... ;.,;.i.~i:7\' .:::i::;· ':\···· ...... , .. !:··· -··- ·'·· .:...; ,,::j 
11 1 I 1. ! •; ,. ;•!I al·:·q·i 'I ~ 

an iP! nni;:~i ~~~t:~:::J:·''~::i:::; ·j.::: :::: :::: :::.1::: 
; •. 1:1t·u·. 1·:;:··i1;1 !!li ;::: .:;t::;~'::: ~':1-:o:~~ ..... ·::: :::: ···· ·· q ... 1 n~: ........... • . i"\<._- .-c 'o, ........... . 

H 1. r'•' ... : ·:• ·o1 "''"'•l · ·:• .... ,.-.._. · ~ ......... .. 

..:! .. -·I 

ti!~ fl!!'"•.;:. .,1. ·'"ii': !<ii•·!·•:·· ., ·-··I·- \I· -!-··· .:\ :\ ···· 

' 

HN 25.3-2 

• 

0 

295 K 

77 K 

11 K 

I 11
1 

iL; •l'i; 'II· .u: .11u: pi. WH 111;:, ii: •. :j; ·1.:.!: .:;::'"-- __,_!\.:: .;:. ~-- ··--r~ ... \" !·•· .. ,. 
• 1. • : ! ·,. · i 1 i I ! i I 1 r 111 •ii : , , ; I.· , : , . '· •; • · · I\·· · · · '! ''\" ' 

:. 

... ~ : 

:.:;; 
':.: 

I; iii1 t11j ;il' 'tH m• j' •it. ljf' :·•i !··1 .•• : ·1 .... ··•·• ·-·· ; ... •· .. I\·-• .. _.·-··::" i\: \· .... "'' .!.:,; 
, 1 ,J · i1P.+i'1 .. wl: :j;i'' , !1 1'! t!il n~: ;::: ·.;.l~:.· 1.·~1i•,.1; :·,;.:,'·.1 .. ·,.-;-·.!.: ::.~ ~:.: 1 :' .. '1 ~:.'.: ::;j :;;.: ::.' :q :.:: ''" ·''' It · ti ;/!Ii r i1,, :!1. ;• ··i;·ltlf1it1i· ;:.: ·- • -· · .,;: ..... , .... 1··1 

.,1; . :. •··· ' . 

.. , 
:··! 

: ! ~ ! 

.... 

. 

. 

. 

... ·~ 

~: ; : .. . ; ! : : 
.. ~.= 1-::i:~ -:::::. 
: : : : :.:-:t ~i :: 

!
J. l ;.,., 1111 :;"· o1,1 jl<I. •ft1 dt·I t•jt ~" t1·! ,...,., •1;: ·-:·,~·P ~~ .. "'i• -~·' ·"· .,_ ··-· :-· \•·O,. , . .,; .. .,,, .. I,·, 

I . 1j•' -·11 ··j· • .,1 ti' t•·' 1jH ·•·· ·I·:,..,.;. _,,J ···' •.. -·· +-•· ·•i· .... : .• I•"-;'·-·"•· ··1\· ... , ...... .. I 111+• It 1 ·'. :pl· l ; 111· .. :1 11,; ,, .•• ,,.J. -H'~ .:., T'"' .,;, .- .+;. ···- ""••j:;·: ... , ...... :1 ..... ·•:· ...... :••·· .... . 
L m· ·t fui mi ~r:r1

1 t 1t± c-11:.nt ri'!ft~: 2+:~ !; ~;; ~~: ~ 2 i~'.: ~~ ~f~: .... ;~'.: :.;.1: . -·::~p::::~; :-::-: ':::. 'S 

~ 
l I ;t.. l+ti 1"t· 'I. i.u: 1+t i !. ;.;; .,,: ~.~~' ::;- t·'' ·~' :.~. ·.:.:· ....... , .... ; ,;: .• ··-· .~\ ... \ ...... _. ·''• ·-·; i.T 

I tti tH; ·~!f :~ ~ 11 t H~~ !;H ,:rH f;: ~r;: ~~ ~: ::r~ ·:-~·: ~·-- ·:-:. -~: :·7· · •. , .. ~; .__.:-: ., .. -··· · • ·" ···· ·:i· 1.·.·.·. 
ll 1·1' •-; ... ,l,l •• t. .,1. 11 .• j11· j '• •1·• ., .•.•. ·-·- .;,_ .... ·-· . .J. --·· .... -·\ .... . .. \· \ ....... ·-· ·-: !I I I :·1. ··' 'II .. ,. ;1 'Ill ;Ii' ·:·· ; .. I I :·• I • ' ... : . ' I .I. 

.... t-H •it1 ·-· ~:i- ,,,. ''!· ..1;. ,;,. .. .:,_., · ·-··C.,..- ······r .... - ..• ;, ...... ···· ··· ··\ ·\·1 ........ *. · ···i-··-· 
ft If H ~H: ,,,l ·:'- :••: HJ: !'"" !I:. -•· -·~ -· ·--· •·-• •••• •-- ••- ••·•~•\·• •-•·t••oo ·•U•··• 

.. 'Ji, I'!-:':_;, ..;;i: .:~. .ii: ;,;J: ..... :,.; ::,,L .... :_~ ... :. ·"~ ...... ··- ---· .,.;.-,_ •. _ ......... i· ..... ····!···· -~·i'· .. 
I l 1: f ~ , •; • : : '' l . 0 

lf+1 ·r·W 1HH ;E~ ~H '.;r 1::; :~f UH Ui :.:.:.:!:r.:_ .. _:_: ~;; :::; ::;:~:. ···-~·· oo•j-·" :~:: :::: :: i ....... I ... .... .. .~· :.., 
IH~ .r-t1 rnT1 .~ ... ··t· "'t· '!:· :rp ,.,. "" !I .... 1 ·1· ,., .. ,... ...-1··~·· ····, · ··· .. ; · · · 

:J;-~:+: :-:·:-!-: --··.:; ..... : 1µ~=: ::::i::.: :_:.1+: ~TI:s ~~: N: ~~:? +· +:j.HR: · 
. •: .... 

UH ~fl jlliltil UUUill ~JU JlF fil~·Jlil trttr.-r-1 l!" ........ ! ... , ... ; .. ,,. ;•!·'·"' 
!i11 j1!1 t:11 i'.!! :::! ::~: :~:: ;.:~~ i:!:I;:~: 
~,f. :j'· ii·• .... ···;I .. ·· ,.,. i;·;1··i· .... .... -· i .... 
:~I!] ;l rt!

1
1 ::i: ::::1:;·: 1::; , .. ,,. :· ... , ..... : .,.. :··· ... t··· 

00 
.. :1 8,lt ~mt!'., ;::: ;::;.i~:.:: ~· .... :_;~.•..,l.,.r'..i...;_;;: '.:!; :;!'. . :.: .... :_·-.:' .. : .:.......·;.:;. ~.: ... ::·t~.·-:. · .. : 

! .. -:-!-· 
·:·:- .. •-;· 

-~ ~. l~~ :~ .. J~~~ ~~-::+--1-·-··· .... ill' ;1J ·t'r ri~·1r'•i: :li; ,I ... ::,:;-:;~~ :~ -·1-.·-.. -'.~""'.-.:-~H--~ ·- -
Int pt ~·;; :•11 :::· .... "!.i :;.! ;;:, ·;:· :.. ::·· .. ; .. ~: .. ··:1···· 

4 
'Jil I+-! r1·H -r· "'.1! 111" .p; fr! 'r!j "'.I•-' ... . .. I:... .....:.~ .... ·-·· 

- • ~ M. ·II i1 ~.,.. ;.;• t04• ".·.··.· ·.·' ....... , ••• , ~+-1""" ;.J.: ... , +.:·~ ..... ·~- --·· •... 10 I•! I : I ii,,!' ... • •:I·: 

:::y:: 
. .. ~ 

1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.2 
_ _., E (eV) 



Grafiek IV. 

Gemeten totale reflektie als funktie van de energie. 
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Opmerkingen: 
1) De totale transmissie en de totale reflektie werden 

eerst gelijktijdig gemeten. 

17. 

Een klein gedeelte van het door het GaSe-kristal gereflek
teerde licht kwam toen na reflektie aan lens Lt op foto
mul tiplier F1 terecht. Bij sterke absorptie door het 
GaSe-kristal veroorzaakte dit grote af'wijkingen in de 
gemeten transmissie. 
Daarom zijn later de totale transmissie en de totale reflek
tie na elkaar gemeten, waarbij tijdens de transmissiemeting 
L' en F' van de reflektieopstelling gebruikt worden als 

4 1 
Lt: en F1• 

2) Om te voorkomen dat bij het bepalen van de transmissie 
een gedeelte van het door de GaSe-kristallen gereflekteerde 
licht na reflektie aan het kwartsvenster c1 op fotomulti
plier F1 terecht zou komen, is dit venster ender een hoek 
van 30° met de invallende lichtbundel geplaatst. 

3) De brekingsindex van kwarts is niet konstant maar is af
hankelijk van de golflengte. Zie figuur So 

f 1.,52 

1.48 

I 
- -.- - - - - - -1- - - -

1.46 I 
---- - -- -1--- - -L ---- --- - -

?000 

----.• A Ci> 
Figuur 8: Brekingsindex van kwarts {Heraeus Ultrasil) als 

2000 4000 .5000 6000 3000 

:Cunktie van de golflengte. 



Voor de brandpuntsafstand (f) van een lens met verwaar
loosbare dikte geldt (10]: f = (n - 1)(~~ + ~2 ). Hierin 
zijn r~ en r 2 de kromtestralen van het lensoppervlak. 

18. 

De brandpuntsafstand is dus ook afhankelijk van de golfleng
te. 
Dit heeft tot gevolg dat bij de a:f'beelding van de monochroma
tor spleet op het GaSe-kristal door de lens La de beeldsaf
stand en dus ook de afmetingen van de doorsnede van de 

•• lichtbundel ter plaatse van het GaSe-kristal varieren met 
de golflengte. zie figuur 9. 

L~ kristal 
" 

-=--...;;; -- ~-y~-' 

c ---- --- ----------- --- ---.. -... ---_,,b ~ -
b 

Figuur 9: Invloed van de golflengte-afhankelijkheid van de 
brekingsindex van kwarts op de a:f'beelding door 
lens La • 

Deze afmetingen mogen in verband met de geringe afmetingen 
van de GaSe-kristallen niet groter worden dan 3 mm. 
Beide monochromatorspleten worden dan ook op minimale 
hoogte (2 mm) ingesteld. . Y 
Uit figuur 9 volgt: ~ = d ~ 2 en ~ax= d ~ 3 (din mm) 

6bmax x - Ymax 2 3 
Hieruit volgt b z b = d + 2 - d + 3 

Voor een een op een a:f'beelding geldt bij benadering: 

(df -1 
dii = f(n-1) 

Met behulp van het diafragma is het mogelijk d te varieren. 
Verkleinen van d gaat echter ten koste van de intensiteit. 
Tijdens de metingen is d ~ 15 mm. Voor de maximaal toelaat
bare An volgt dan: Anmax ~ 0,01. 
Scherp a:f'beelden van de monochromatorspleet op het kristal 
bij een golflengte van 4800~ (nog net goed zichtbaar) geeft 
een betrouwbaar meetgebied tot 3700 R (3,35 eV). 



4) Om de kristallen spanningsvrij te houden worden deze 
niet op de kristalhouder geplakt, maar vrij in een 
kamertje geplaatst. Zie figuur 9. 

A 

A: kristalhouder (koper) 
Bi plaatje met kamer (messing 
s: kristal 

Figuur 9: Doorsnede van de kristalhouder met kristal. 

5) Gemeten wordt de temperatuur van de kristalhouder met 
behulp van een temperatuurafhankelijke Allen Bradley weer
stand (220 fl bij 295 K). 
Bij een met vloeibare stikstof gevulde kryostaat is deze 
77 K en bij een vloeibare helium gevulde kryostaat 11 Ko 
De temperatuur van het kristal kan hier mogelijkerwijze 
enigszins van afwijken bij gebrek aan voldoende warmte
kontakt tussen kristal en kristalhoudero 

6) Bij de bepaling van de totale transmissie en de totale 
reflektie bedraagt de spleetbreedte van de monochromator 
0,3 mm daar bij geringere spleetbreedtes nog merkbare 
interferentieverschijnselen optreden. De bandbreedte 
varieert hierbij van 8 R (~ = 3100 A) tot 80 R (~ = 7000 R). 
zie figuur 10. 

A}..(~) 

1 
Bo 

• 
60 s=0.3 mm. 

4o 

20 

7000 6000 .5000 4ooo 3000 
•A Ci> 

Figuur 10: bandbreedte van het licht bij 
een spleetbreedte van 0,3 mm (Zeiss MM12). 



20. 

7) De bepaling van de golflengte behorende bij de interre
rentiemaxima in de transmissie geschiedt bij een mono
chromatorspleetbreedte van 0,04 mm. 
Vanwege de onnauwkeurigheid bij het instellen en het af
lezen van deze golflengte wordt de grootheid nd niet 
uit de plaats van het m-de en (m+1)-de maximum maar uit 
de plaats van het m-de en {m+5}-de maximum bepaald. 
Voor het kristal HN 253-1 levert dit een dikte van 7.8 µ 
en voor het kristal HN 253-2 7,9 µ. 

8) Alle metingen worden uitgevoerd bij een invalshoek van 
± 60. 

9) Na meting bij 11 K bleek het kristal HN 253-1 een scheurtje 
te vertonen, wat deze meting erg onbetrouwbaar maakt • 

10) De reproduceerbaarheid van de totale transmiss·ie en de 
totale reflektie bedraagt respectievelijk 2% en 6% van 
deze grootheden. 

3.2 Uitwerking 

Alvorens tot de berekening van de diverse grootheden {a, R, 
k en n) over te gaan is het wenselijk na te gaan in hoeverre 
onze meetsituatie afwijkt van de bij de theoretische aflei
dingen gedane veronderstellingen. 
Deze waren: 
1) voldoend kleine invalshoek. 
2) evenwijdig invallend licht. 
3) homogeen kristal. 
4) planparallel kristal. 

ad 1) Gemeten werd bij een invalshoek van± 6°. 
Op de vraag of deze invalshoek voldoende klein is 
om in de formulas voor €(2), rp(12), r 8 (13) en x(14) 
de termen waarin sin2~·o voorkomt te mogen verwaar
lozen, is langs theoretische weg zonder voorkennis 
van de komplexe hoofddielektrische konstanten €~ en €2 

moeilijk een antwoord te geven. 
Bepalen wij echter de totale transmissie voor enkele 
punten (~ = 7000 R, 6000 i, 5000 i, 4200 i) bij een 
invalshoek van ± 6° en ± o0 dan blijken de verschillen 
tussen deze beide kleiner te zijn dan 1%o 
Hieruit mag gekonkludeerd worden dat verwaarlozing van 
bovenstaande termen niet tot grotere afwijkingen leidt 
dan de onnauwkeurigheid t.g.v. andere oorzakeno 
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ad.2.)De afwijkingen van de evenwijdigheid van de licht
bundel zijn zo klein {maximaal 1,5°) dat wij ~p' ~s 
en i konstant mogen beschouwen. De invloed van deze 
afwijkingen op de totale transmissie en de totale 
reflektie als er geen merkbare interferentie optreedt 
is dan ook te verwaarlozen. 

ad.3.)De kristallen waaraan gemeten werd vertoonden zelfs 
onder een mikroskoop nauwelijks groeiringen of ande
re onvolkomenheden en mogen daarom wel als homogeen 
beschouwd worden. 

ad.4.)0p de vraag in hoeverre de kristallen planparallel 
zijn is moeilijk antwoord te geven. 
De afwijkingen die hierdoor ontstaan worden echter 
ten dele opgeheven doordat bij de bepaling van de 
dikte van het kristal uit het interferentiepatroon 
in de totale transmissie in feite de gemiddelde dikte 
van het kristal bepaald wordt. 

Verder werd bij de afleiding van de formules voor de tota1e 
reflektie \en de totale transmissie stilzwijgend 
verondersteld,dat er in het kristal geen verstrooiing op
treedt en dat er slechts reflektie plaats heef't aan het 
voor- en achtervlak van het kristal. 
Argumenten voor deze veronderstellingen zijn: 
a. De som van de totale reflektiekoefficient en de totale 

transmissie bedraagt in het meetgebied·waarin het kristal 
niet absorbeert ongeveer 100%. Zie grafiek I t/m IV. 

b. Ofschoon de totale reflektie van een kristal met een 
vloeistoflaagje (c10tt7Br) met een brekingsindex van 1,66 
op het achtervlak, in het gebied waarin het kristal niet 
absorbeert, ongeveer 4/5 is van de totale reflektie van 
het schone kristal, blijken de reflekties van het voor
vlak na korrektie voor de meervoudige reflekties in beide 
gevallen hetzelfde te zijn. 
Indien er elders dan aan het voor- en achtervlak van het 
kristal reflekties optraden zou dit niet het geval zijn. 

Uit dit alles mag gekonkludeerd worden dat de formules 
voor de totale transmlssie en de totale reflektie 
zoals deze in het vorige hoofdstuk zijn afgeleid inderdaad 
van toepassing zijn in ons geval. 
De resultaten van de met behulp van de komputer uitgevoerde 
berekeningen zijn in grafiek V t/m XII uitgezet als funktie 

f oton-
van de energie van het op het kristal vallend lichto 



Grafiek v. 

Absorptiekoefficient als funktie van de energie. 
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Grafiek VI. 

Absorp_tiekoefficient als funktie van de energie. 
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Graliek VII. 

Reflektie van het voorvlak als funktie van de energie. 
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Grafiek IX. 

Brekingsindex als funktie van de energie. 
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Grafiek VIII. 

Reflektie van het voorvlak als funktie van de energie. 
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Grafiek x. 
Brekingsindex als funktie van de energie. 
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Grafiek XI. 

Extinktiekoefficiant als funktie van de energie. 
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Grafiek XII. 

Extinktiekoefficient als funktie van de energie. 
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Ter vergelijking zijn in deze grafieken ook enkele meet
resultaten van Bassani,Greenaway en Fischer [11] en van 
Berbner en D~verin [12] uitgezet. 
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In de grafieken zal voor Bassani, Greenaway en Fischer de 
volgende af'korting gebruikt v1orden: 
B., G. en F. Evenzo voor Brebner en D~verin: B. en D. 
Bassani, Greenaway en Fischer hebben evenals wij de transmis
sie en de reflektie gemeten met behulp van ongepolariseerd 
licht bij bijna-loodrechte inval. 
·Brebner en D~verin bepaalden de brekingsindex uit meting 
van de reflektie voor loodrecht op de c-as gepolariseerd 
licht bij niet-normale inval. 
Welke transmissie en reflektie door deze personen gemeten 

· beide werd is niet bekend omdat in gevallen niet gesproken 
wordt over eventuele korrekties voor meervoudige reflekties 
of onderdrukking van de reflekties aan het achtervlalt van 
het kristal. 

3.3 Interpretatie en konklusies. 

Hierbij zullen wij ons in hoodzaak beperken tot die gra
fieken waarin de reflektie van het voorvlak en de absorptie
koefficient zijn uitgezet als funktie van de energie, daar 
de brekingsindex en de extinktiekoefficient hiervan een af
spiegeling zijn. 
Wij zullen dit doen door een opsomming te geven van alle 
markante punten uit deze grafieken, waarbij getracht zal 
worden hiervoor een verklaring te geven. 
1) Er is een goede overeenkomst tussen de grafieken van 

beide kristallen bij 295 K en 77 K. Bij 11 K is deze 
niet aanwezig, maar vanwege het reeds eerder vermelde 
scheurtje in kristal HN 253-1 , bij deze temperatuur, 
mogen wij dit ook niet verwachteno 

2) Het optreden van een excitonpiek in de absorptiekoeffi
cient (grafiek v en VI). Zie voor de energieen (golf
lengtes) behorende bij deze excitonpieken tabel Io 

295 K 77 K · 11 K 
HN 253-1 2,013 (eV) 2,106 (ev) 2,116 (ev) 

6160 (R) 5885 (R) 5860(~) 

HN 253-2 2,017 (eV) 2,112 (eV) 2,123 (eV) 
6145 (R) 5870 (~) 5840 <R> 

Tabel Io 
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Bij vergelijking van plaats van deze pieken valt op dat, 
ondanks het feit dat beide kristallen uit dezelfde badge 
komen1 de excitonpieken van het kristal HN 253-2 bij alle 
drie de temperaturen ongeveer 15 2 lager liggen dan die 
van het kristal HN 253-1. 
Als vergelijkingsmateriaal zijn in tabel II enkele litte
ratuur waarden gegeven. 

295 K 

Bassani 
Greenaway 2,003 (eV) 
Fischer 6188 (R) 
Fischer [ 13] 2,010 (eV) 

6166 (R) 

Tabel II. 

77 K 

2,102 
5898 

2, 115 
5860 

(eV) 

<R> 
(eV) 
(i) 

4,2 K 

2,120 (eV) 
5848 (i) 

Bij nadere beschouwing blijken, de verschillen tussen 
deze litteratuurwaarden in aanmerking genomen, onze 
waarden ondanks de verschillen tussen beide kristallen 
behoorlijk met die uit de litteratuur overeen te komen. 
Het verschil in scherpte tussen de door ons en de door 
Bassani, Greenaway en Fischer gemeten excitonpieken is 
hoogstwaarschijnlijk te wijten aan de grotere bandbreedte 
(50 i) van het licht bij onze metingen. 
Het kan echter ook het gevolg zijn van eventuele spanningen 
die in de kristallen aanwezig zijn. 
De toename van de energie behorende bij deze excitonpieken 
bij afnemende temperatuur staat in direkt verband met het 
toenemen van de Egap bij afnemende temperatuur. 

3)Hoogst opmerkelijk is dat het minimum in de absorptiekoerri~ 
cient vlak na de excitonpiek bij 11 K hoger ligt dan bij 
77 K en dat daardoor deze grafieken elkaar bij een hogere 
energie nog eens snijden. 

4) Voor de hogere energieen vertonen alle grafieken van de 
absorptiekoefficient een exponentieel verband met de energie. 
Hierbij wordt het begin van dit exponentiele verband bij 
afnemende temperatuur steeds meer naar de hogere energieen 
verschoven. 
In formulevorm luidt dit verband als volgt: 

ln <X = Cs. + C2 h V 



.---------------------------- - - - - ··- --------

In tabel III worden uit de grafieken berekende waarden van Ct 

en c:a gegeven. 

295 K 77 K 11 K 
Ct c2~ evJ Ct c:a(ev) Ct c 2 {eV) 

HN 253-1 4,97 2,97 5,29 2,64 5,68 2,51 
HN 253-2 Li.,85 2,99 5,11 2,69 5,13 2,17 

Bassani 6,95 2, 1'1 8,85 1,98 
Greenaway 
Fischer 

Tabel III 

Bij dit soort metingen wordt een exponentieel verband 
vaak de Urbachregel genoemd [ 14, 15]. Deze zegt da t bi j het 
in rekening brengen van allerlei neveneffekten tengevolge 
van onzuiverheden, roosterfouten en temperatuursinvloeden 
voor de absorptiekoefficient het volgende verband ontstaat: 
a = a 0 exp y(E - E0 )/k:T. Of anders geschreven 

ln a= Ct* + k'T (E - E0 ). Hierin is y een konstante van de 
orde 1, waarvan beweerd wordt dat het een stofgrootheid 
is onafhankelijk van de temperatuur. 
De temperatuursafhankelijkheid van c2 (zie tabel 3) wijkt 
echter volkomen van deze formule af, zodat we niet te maken 
hebben met bovenstaande Urbachregel. 

5) Het gedrag van de absorptiekoefficient in zijn geheel doet 
denken aan een stapfunktie met daarop gesuponeerd weer een 
andere funktie. Een stapfunktie is theoretisch te verwachten 
bij een twee-dimensionale direkt toegestane overgang [16]. 
Als deze theorie hier van toepassing is zou de Egap van 
deze overgang in de buurt van de energie behorende bij de 
excitonpieken van de krommen uit grafieken V en VI moeten 
liggen. 
De scherpe de.ling van de reflektie van het voorvlak van het 
kristal HN 253-2 bij 11 K in de buurt van de 2,12 eV 
{grafiek VIII) is hiermee in overeenstemming. 
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Op de absorptie ten gevolge van de 2-dimensionale direkte 
toegestane overgang wordt blijkbaar nog een absorptie ge
superponeerd, die het gevolg is van een (of meer) hoger 
gelegen band-band overgang(en). 
Merkwaardig in dit verband is het optreden van een klein 
maximum in grafiek VIII voor 11 K bij 2,45 eV. Hierbij dient 
echter opgemerkt te worden dat dit maximum slechts op ~~n 
meetpunt berust. 
Zie in dit opzicht ook de fotogeleidingsmetingen van 
SmeetL 
Pogingen waarbij getracht werd de absorptie ten gevolge 
van de hoger gelegen-band-band-overgang(en) te isoleren 
hadden geen resultaat. 

6) De reflektie van het voorvlak (grafieken VII en VIII) ligt 
voor beide kristallen bij 11 K aanzienlijk lager dan die bij 
77 K en 295 K, vooral bij de lagere energieen. Men zou ge
neigd zijn een faseovergang te veronderstellen tussen 11 K 
en 77 K, maar hiervoor bestaat geen enkele andere aanwijzing. 

7) Vergelijking van de door ons en de door Bassani, Greenaway
en Fischer bepaalde reflektie van het voorvlak bij kamer
temperatuur (grafiek VII) geeft wel hetzelfde verloop naar 
een aanzienlijk verschil in absolute waarde. Dit zelfde 
zien wij bij vergelijking van de door ons en de door Brebner 
en D~verin bepaalde brekingsindex (grafiek IX). 
Een mogelijke verklaring kan gezocht worden in de verschil
lende oppervlaktegesteldheden van de gemeten kristallen en 
het misschien niet korrigeren van meervoudige reflekties 
door Bassani, Greenaway en Fischer en Brebner en D~verin. 

8) In de reflektiekoefficient van het kristal HN 253-1 treedt 
een maximum op. 
Dit ligt voor: 295 K bij 3,68 eV 

77 K bij 3,77 eV 
11 K bij 3,79 ev 

Deze maxima komen overeen met de door Bassin!, Greenaway 
en Fischer gevonden maximwn bij 3,63 eV (kamertemperatuur) 
en zijn het gevolg van het verschijnen van een nieuwe 
band-band overgang bij deze energieen. 
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Konklusie: 

De in dit verslag beschreven methode blijkt inderdaad 
geschikt te zijn voor de bepaling van de absolute grootte 
van de optische konstanten. 
Desondanks blijken er nog een aantal vragen onbeantwoord 
te blijven. De reden hiervan moet gezocht worden in het 
feit dat wij onze resultaten slechts gedeeltelijk in over
eenstemming kunnen brengen met de litteratuur. 
Het zou dan ook wenselijk zijn de metingen verder uit te 
breiden namelijk: 
1) door metingen te verrichten aan meer kristallen (meer 

vergelijkingsmateriaal); 
2) door te meten aan nog dunnere kristallen (groter energie

gebied), 
3) door meer meetpunten te nemen vooral in de omgeving 

van de excitonpiek en de 2,45 ev. 
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