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Samenvatting. 

Aan Cd
3

P2 zijn infraroodreflektiemetingen verricht bij kamertem

peratuur in het gebied van_50 tot 4000 cm-1• In dit gebied wordt 

de reflektieco~ffici~nt bepaald door vrije-ladingsdragers- en 

fononabsorptieprocessen. De vrije-ladingsdragersbijdrage is geïn-

-terpreteerd in het Kane- model, waarbij de derdegraads Kane~ver

gelijking is vereenvoudigd tot een tweedegraads. Een goede aan-
J. 

passing van perekende reflektiecurves aan gemeten is verkregen 

door vier fononen aan te nemen. Als effektieve massa onder in de 

geleidingaband is 0,033 + c(,oos m gevondeno voor é(0) is als 
- 0 

waarde 14 ± 1 en voor het verschil van de statische di~lektrische 

constante '(0) eh t(~) is gevonden 6 ± 1. 
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1.1 Inleiding. 

In bet kader van het onderzoek aan mengkristallen van de verbin

dingen Cd
3

(As P1 ) 2 , waarbij 0( x' 1, in de werkeenheid Klei-x -x, ..,. 
ne Bandafstanden van de Vakgroep Vaste Stof van de Technische 

Hogeschool Eindhoven zijn infraroodreflektiemetingen verricht 

aan Cd
3

P2 • Daarover wordt hier verslag uitgebracht. 

Eerder was Cd
3

P2 al door anderen onderzocht. Uit de literatuur 

is hetvolgende bekend, dat van belang is in het kader van dit 

onderzoek. 

-cd
3

P2 heeft een tetragonale struktuur (1,2). 

-cd
3
P2 is een n-type halfgeleider, waarvan de elektronenconcen-

traties bij engedopede kristallen van 0,3 tot 4,8 x 1024 m-3 

variëren bij kamertemperatuur. (2-9, 24-26) 

-Met koper gedoped cd3P2 blijkt lagere aantallen te hebben (2,8, 

22). 

-Radautsan et al. bewijzen dat Cd
3

P2 een Kana-bandenstruktuur 

heeft (5). 
·-

-De effektieve massa onder in de band m wordt door Radautsan e 
et al (6) uit transportmetingen gegeven als 0,05 m (m is de 

0 0 
rustmassa van het elektron). Burg (7) geeft 0,04 m en Batenburg 

0 

(9) 0,047 m
0

• Beiden hebben transportmetingen gedàan. De opgege-

ven waarden zijn bij kamertemperatuur. 

-Uit optische metingen vinden Wagner et al (25) een bandafstand 

.van 0,51 eV bij kamertemperatuur en van Lieshout 0,53 eV. 

-Uit transportmetingen vinden Haacke en Casteilion bij kamertem

peratuur een bandafstand van 0,5 eV (3), Zdanowitz et al (2) 

0,52 eV, Radoff en Bishop 0,513 eV (26), Burg 0,5 eV (7) en Ba

tenburg 0,53 ev (9). 
-Voor 3 JUn"~ ~ 8 f'lii1 bepaalden Radoff en Bishop ( 30) de brekings

index n. Zij vonden een waarde van 3,8. De Vries vond'een waar-

de van 3,7 voor 3,5 fm(>. ~ 6 fm (24). Van Lieshout vindt een 

waarde van 3,6 voor 2,5 fUD ~X ~ 6 r-m (8). Van Oosterom (21) 

vond als waarde van L(~) 14. 

Aanvankelijk bestond het idee, dat men uit infraroodreflektieme

tingen ,9P ... een eenvoudige wijze de effektieve massa van de vrije

ladingsdragers, als funktie van de elektronenconcentratie N zou 

kunnen bepalen. De opzet van het onderzoek was dan ook de bepa

ling van de effektieve massa als funktie van N en daaruit de be-
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rekening van de effektieve massa onderin de geleidingsband. 

Spoedig bleek het reflektiespektrum als funktie van de hoekfre

quentie w van het invallende licht niet alleen door vrije-ladings

dragersabsorptie werd bepaald, maar ook door fononabsorptie. Het 

bleek nu noodzakelijk dit laatste te onderzoeken. Daartoe zijn 

metingen nodig in het gebied van 150 tot 4000 cm-1 • Met de Beek

man 4250 infraroodspektrometer blijken betrouwbare metingen uit 

te voeren in het gebied van 290 tot 4000 cm-1• Voór het ontbre

kende gedeelte zijn door Leon Bosch in Nijmegen bij de Katholie

ke Universiteit, sectie Natuurkunde, vakgroep Vaste-Stof-Fysica 

metingen uitgevoerd met een fourierspektrometero 
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1.2 De bandenstruktuur van Cd3~2 • 

Er is bewezen ( 5), dat Cd3P2 een bandenstruktuur heeft, zoals 

Kane (10) deze heeft berekend voor InSb. 

Voor deze laatste stof kwam hij tot de volgende seculiere ver

gelijkingen, die de vorm van de banden beschrijven. t'
1 

(: '_• ::)( &
1 ~~,._ + Ll)- K

1 

P 
1

( e' H'l + ~ IJ),. o 

t I J-2.. ?.,f 
waarin e :: !. - n "I ,4,.,it" 

(1.2.1) 

(1.2.2) 

{lo2.3) 
met: ! de energie van het elektron gerekend vanaf de onder

kant van de geleidingsband (zie figuur 1.2.1) 

€1 de bandafstand tussen de geleidingsband c en de va

lentiebanden vl en v2 bij k = o. 
-~ de spinbaanspli tsingsenergie. · 

P een matrixelement, dat de koppeling tussen de gelei

dings- en valentieband aangeeft •. 

m
0 

de rustmass~ van het elektron. 

Voor de parabolische zware gatenband v
1 

met een effektleve mas

sa m ... geldt: 
V ~2. "Lj 

€.:: - é~- K;1.rn~ (1.2.4) 
Vaak worden de vergelijkingen 1.2.1 en 3 vereenvoudigd door aan 

te nemen dat 4 = 0 of IJ= co en mJ'<< m
0

, zodat é
1 

= e.. Men krijgt 

dan de volgende vergelijking: 

l.((+€1)-akt..p~ :0 

Hierin ia a = 1 als IJ = 0 

(1.2.5) 

a = ~ als IJ=Ul. 
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Figuur 1.2.1 

De bandenstruktuur van 

Cd3P2 • 
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Hoofdstuk 2 THEORIE 

2.1 Optische constanten. 

Uitgaande van de Maxwellvergelijkingen kan men de volgende re

laties afleiden (12). 

(2.1.1) 

Hierin is n de complexe brekingsindex en L de complexe dië-c c 
lektrische konstante. t 1 en t 2 zijn respektievelijk het reële en 

imaginaire gedeelte van te• 

Als men stelt 

n = n - ik c 
dan volgt daaruit, dat 

ll 
2 k2 = n 

t2 = 2nk 

terwijl 2n2 .-= Vr.l 2 + ( 2' 
2 

2k2 = Vt.l 2 
2' 

+ t2 

+ tl 

- ~ 

(2.1.2) 

(2.1.3) 

(2.1.4) 

(2.1.5) 

(2.1.6) 

De reflektiecoëfficiënt R ten opzichte van vacuüm blijkt een 

funktie te zijn van n en k en dus ook van ~l en t 2 • 

Bij loodrechte inval geldt 

R 
_ (n-1) 2 + k

2 

- 2 2 
(n+l) + k 

(2.1.7) 

Men kan zien, dat de reflektiecoëfficiënt R informatie kan 

verschaffen over n en k en dus ook over t. 1 en e2 • 

In grafiek 2.1 zijn voor enkele waarden van k de curves gegeven 

van R als funktie van n. 

Bij kwalitatieve beschouwingen wordt vaak aangenomen, datE2 = 0. 

Dit blijkt dikwijks een redelijke benadering te zijn. In dat 

geval kan men met behulp van de vergelijkingen 2.1.5 en 6 af

leiden dat 

~ :0"'J 
öf n- 0 } 

k = y::;:;_ 
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We kunnen in deze benadering een aantal markante punten aange-

ven. 

l) Als tl~ o, dan is de reflektiecoëfficiënt R = O, als n= l 
en f 1 = l. 

2) R = 100%, als n = 0 en tl = o. 
. 3) Als E: 1 < 0, dan is R = 100% en n = o. 

Van deze gegevens zal later gebruik worden gemaakt. 

. .. ' 

IO 

8o \ 

IO 

0 3 1' 
Grafiek 2.1 De reflektiecoëffici~nt R als funktie 
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2.2 Het verband tussen é enW. c 

In dit onderzoek zijn reflektiemetingen uitgevoerd aan Cd3P2 
hoofdzakelijk in het golflengtegebied van 2,5 tot 50 micrometer. 

Daarin overheersen absorptieprocessen aan vrije-ladingsdragens 

en fononen. Eerst wordt de invloed van beide processen nage

gaan op de relatieve di~lektrische constante é • Vervolgens c 
worden de gevolgen daarvan beschouwd op de reflektieco~ffici-

ent R. 
Als we alleen vrije-ladingsdragers en fononen beschouwen, wordt 

te gegeven als funktie van de hoekfrequentie ~door (16,27) 

(2.2.1) 

Hierin is E.. (c.c) de bijdrage in é, veroorzaakt door alle pro-c 
sen behalve vrije-ladingsdragers- en fononenabsorp-

tie. Deze wordt constant verondersteld in het gehe

le meetgebied. 

E is de bijdrage in é veroorzaakt door vrije-la-
p . c 

dingsdragersabsorptie. 

tf is de bijdrage in ~c veroorzaakt door fononenab

sorptie. 

Voor ~ geldt de volgende vergelijking: 
p 2 

- N.e 
( = 2 (2.2.2) 

P {; m* (tJ - i ...,/1::) 
0 

Hierin is N het aantal vrije-ladingsdragers per volume 

1Cde botsingsrelaxatietijd van de vrije-ladingsdra

gers. 

é wordt vaak gesplitst in een re~el deel ~ 1 en een imaginair 
d~el ~P2 • Deze voldoen met 2.1.1 aan de vol~ende vergelijkingen. 

e. p Q, 
~ . 

' .. 'L 
- J\\e~ 1:, .. 

(2.2.3) 

(2.2.4) 
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lf loldoet aan de volgende relatie: 

(2.2.5) 

Hierin is ~0) de relatieve statische diêlektrische constante, 

~ . de hoekfrequentie van het j-de transversale op-o,J 
tische fonon, 

yj de dempingsfaktor van het j-de fonon;en 

f. de oscillatorsterkte van het j-de fonon, waarvoor 

g~ldt: L f. = 1 (2.2.6) 
j J 

Ook ~ wordt vaak in -een re-lJel d-eel tfl ·en een imaginair deel l.f2 
gesplitst. Uit vergelijking 2.2.5 en 2.1.1 volg\ 

E ~ = ~ 5 e.{s) - E(_(D)} ç j w-:;,j L 41~j- w'L) (2.2. 7) 
n J l (~V~ .. "'~) + y'l,w~ 

O_,j j , 

(2.2.8) 

2.3 Plasmareflektie. 

Als er geen absorptie door fononen is, dan zullen de-vergelij-_ 

kingen 2.2.1 en 2 overgaan iri 

N e
2 

ê,.. = E ((X)) - --... -~?)----
"" E

0
m"" (fA>L - i ~;,:::·) 

(2.3.1) 

Als 1/-c<<~.J (wat in de praktijk vaak een redelijke benadering 

is), dan volgt uit deze vergelijking: 

't. 
l.. ((/'.)) We 

(.1 = E. (CD) - -wt.t.- } (2.3.2) 
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Hierin is ~ de plasmafrequentie, die gegeven wordt door de vol

P 
gende relat~i_e_: __ ~----

N e2 
(2.3.3) 

Als. ~== W , . . .p 

€0 t'\'J,. E. (a>) 
dan volgt uit 2.3.2 dat t 1 = 0. Volgens ~ 2.1 is R 

dan gelijk aan 100 %. 
t. 1 = 1, als l..>= W . , waarbij 

m~n,p 
W . aan de volgende vergelij-
m~n,p 

king voldoet: ~----~ 
f. (U)) 

IA) -
min,p -; (2.3.4) 

In de grafieken 2.3.1 en 2 worden respektievelijk de curves van 

t
1 

en R weergegeven als funktie van va, uitgaande van vergelijking 

2.4 Reflektie ten gevolge van fononen • 

.Us er geen absorptie is ten gevolge van vrijo-ladingsdragers, 

maar alleen van fononen, dan zal vergelijking 2.2.1 overgaan in 

de volgende 

l.
0 

= ~(al) + Ef (2.4.1) 

Als y.w<<w'.- CJ~ dan kan men vergelijking 2. 2. 5 herschrijven: 

i, = ef~) +} { r(o)- (.~) rj w~J ] 
T cqL -w"' (2.4.2) 

f't. = 0 °1j 
Als er é~n transversaal fonon is, dan zijn j en fj gelijk aan ~~n~ 

t.. 
LJo 
~ ~ (2.4.3) 

W
0 

-w 

Er geldt dan . 

€, : e{(D) + ( E(o) -t(co}J 
Als voorbeeld zijn in de grafieken 2.4.1 en 2 t 1 en R uitgezet 

als funktie van ~. Hierbij is aangenomen, dat er ~~n fonon is 

en geen plasmabijdrage in e
1

• In deze grafieken ziet men dat voor 

cJ = 0 s
1 

= L( 0) en dat er voor IJ= CJ
0 

een asymptoot is in de gra

fiek van t 1 • Voor Q= WL' de longitudinale fononfrequentie, is 

t 1 = 0. QL voldoet aan de volgende relatie: 

,., _ f,.JV f.(o) (2 4 4) 
w l - o . E (co) • • 

Voor f..J= GJ . f is t 1 = 1 en R = 0 %. tJ . f voldoet hierbij aan 
m~n, m~n, 

de volgende relatie: 

tv""'"' ~ = t.Jo J 

Voor grote waarden van 

t: ( r))_, 
E ( a>)-1 

w nadert t 1 

(2.4.5) 

tot E(~). De invloed daarvan 

op de reflektie kan men zien in grafiek 2.4.2. 
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Grafiek 2.3.1 (als funktie van r.J bij vrije ladingsdra-
1 

aoo~~-------
gersabsor.J>tie. 

~ 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I . 

o----------~---7~---------------------------------cJP w~ i,." p W jo 

Grafiek 2.3.2 R als funktie van ~ bij vrije ladings
dragersabsorptieo 
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Grafiek 2.4.1 

Grafiek 2.4.2 

é als funktie van Q met één fonon. 
\ 

) 

R als funktie van te) met één fonon. 
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; 2.5 Meer fononen. 

Vaak blijkt er meer dan ~~n transversaal fonon te zijn. 

In het geval, dat ~ w<< c..J • 
2 - w2

, kan men weer uitgaan van 
J o, J 

vergelijking 2.4.2. 
In grafiek 2. 5.1 en 2 zijn weer curves u.i tgezet van E.

1 
en R als 

funktie van LJ, als er twee fononen zijn. 

Uit de grafieken blijkt, dat er nu twee asymptoten ZlJn in de 

curve van e_
1
als funktie van <.J. Voor (,J= 0 is !, = t ( 0); voor 

grote waarden van t,V ia é,= E. (ga). Hetzelfde zagen we bij één 

fonon. 

Het blijkt, dat er in de reflektiecurve twee maxima optreden. 

Bij meer fononen is het aantal asymptoten in de i- tJ curve en 
' het aantal maxima in R -IA} curve altijd gelijk aan het aantal 

fononen. 

Het minimum, dat de grootste waarde van (J heeft, wordt tc> • f m1n, 
genoemdo Bij meer dan ~~n fonon is niet een 

aan te geven voor W . f. als bij ~~n fonon, m1n, 
2.4.5. 

eenvoudig verband 

zoals in vergelijking 
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Grafiek 2.5.1 

(. als funktie van W met twee fononen 

' : 

Grafiek 2.5.2 

R als funktie vanWmet twee fononen. 
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2.6 Plasmon-fononkoppeling. 

Onder plasmon-fononkoppeling wordt verstaan, dat men zowel 

te maken heeft met absorptieprocessen ten gevolge van vrije

ladingsdragers als fononen. Een redelijke benadering om 

de invloed hiervan op Een op R te beschouwen is de aanna-
c.. ~ l,. 

me , dat '/r:<<c.J en '(ttJ<<"'~(w. 
In grafiek 2.6.1 en 2 zijn de curves gegeven van respektie

velijk t
1 

en R als f~ktie van u. Er is aangenomen, dat 

er twee fononen zijn. 

Een verschil met de grafieken uit de vorige paragraaf is, 

dat e., voor waardes van t,J, die tot nul naderen, negatief 
is, ~e~~j~ in grafiek 2.5.1 €~ tot t(O) nadert. Eeri gevolg van h 

feit dat (l ~0, is, dat R = 100%, als wnaar nul nadert. 

Er blijken nu drie minima in het reflektiespektr~ te komen. 

Dit komt, omdat er nu drie waardes zijn van [..).,waarvoor 

. . . 
Uit een vergelijkin~ van grafiek 2.5.2 met 2.6.2 blijkt dat de 

. overeenkomstige minima naar een iets grotere waarde van w zijn 

verschoven 
. . . 2 

Wanneer men de benadering •/r~< IA) en 'Y~LJ<<c.J"Jj -tvtiet meer 

gebruikt, blijkt dat het reflektiespektrum iets verandert. 
Er treedt een afvlakking op van de curves. De maxima worden niet 

meer 100 %_en de minima niet meer 0 %. Verder zijn de hellingen 

in de curves niet meer zo steil. De waardes van w, waarvoor ex

tremen optreden, verschillen echter niet veel van die welke men 

met de benadering 'J, <:< f.V en YJ w(< w~l-11>~ zou verkrijgen. 
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Grafiek 2.6.1 

t., als funktie van w bij absor·ptie 

door twee fononen en vrije ladingsdragers •. 

> 

Grafiek 2.6.2 

R als funktie van Wbij absorptie dopr 

twee fononen en vrije ladingsdragers. 

·w ) 
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' ... 2. 7 Energieafhankelijkheid van m en 'C. 

In vergelijking 2.2.2., die de bijdrage in~ geeft, welke 
c 

veroorzaakt wordt door vrijeladingsdragersabsorptie, staan 

m'- en '"t;' ~··Deze beide grootheden blijken afhankelijk te zijn 

van de e~ergie. De definities zijn (13,14,15)voor sferische banden: 

(mJI(Io)\~·,,_L dt. ( 2. 7.1) 
1i,2k dk 

= 
"'to r 
~ 

.• F i' 
(2.7.2) 

dk 

Hierin is: r een verstrooiingsparameter, die afhankelijk is 

van het verstrooiingsmechanisme. 

Fr is een funktie, die de niet-paraboliciteit van 

de band tot ui tdrukki.ng brengt. 

~ is een konstante. o,r 
De verstrooiingsparameter r is voor verstrooiing aan 

rakoestische fononen -3 

optische fononen -1 

neutrale onzuiverheden -2 

geladen onzuiverheden +1 

Fr wordt in het vervolg gelijk aan één genomen. In feite wo~dt 

deze grootheid met ~ gekombineerd. Dus als er ~ geschreven o,r o,r · 
staat, wordt er in feite ""'C' / F bedoeld. Dit is natuurlijk een o,r r · 
benadering, omdat F niet konstant is. Deze benadering is nood-

r 
zakelijk, omdat berekeningen anders vrijwel onmogelijk worden. 

Men maakt nu een fout in L;. Later zal blijken, dat de bepaling 

van ~. met behulp van Van de~ Pauwmetingen (16) zo onnauwkeurig 

is, dat deze benadering verantwoord is. Bovendien blijkt de orde

gro·otte van 1:: van belang te zijn. bij reflekticmetingen, zoals 

verder in dit_yerslag te zien is, niet de exakte waarde. 

Om deze energieafhankelijkheid van m* en ,;te behandelen moet 

eerst het begrip middelingsintegraal worden ingevoerd. Van 

een willekeurige grootheid A, die een funktie van de energie 

E is, kan volgens transporttheoriën een gemiddelde gedefi

niëerd worden volgens (17) 

met 

·'. 



~-· .. ·· ~:~ . 
' . . 

... -., 17 
. 

Hierin is f
0 

de Fermi-Dirac verdelingsflinktie. 

Het blijkt dat vergelijking 2.2.2 wegens de energie afhanke

lijkheid van m* en~ moet worden herschreven als een midde

lingsintegraal. Deze relatie krijgt dan de volgende gedaante(l8) 

t. = ( - N e'- \ ( 2. 7. 5) 
p f

0 
M*lw1,- ·L wf-r;)} 

Men kan tp splitsen in een reëel gedeelte ~pl en een imagi

nair gedeelte ~P2 • Daarvoor kan men met relatie 2.1.1 de vol

gende vergelijkingen afleiden: 

l.~ \ = - N e'L ( ~~ 1:'2. ) (2.7.6) 
(0 (I+ fAit. 't~) 

EP~ = ~ ez. 

Cn* 
"C ) (2.7.7) 

fo liJ ( ' +- w'l.. "C2.) 
De middelingsintegralen in 2.7.6 en 7 zijn moeilijk te han-

teren. Daarom stelt men 

J, ( -:ç)'2.. 
(2.7.8) 

(2.7.9) 

Hierin zijn ~l en b2 funkties van de frequentie, bandvormpa

rameters, het verstrooiingsmechanisme van de vrije ladings

dragers en de elektronenconcentratie (Ferminiveau). 
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2.8 Middelingsintegralen. 

Burg (7) gebruikte bij het oplossen van middelingsintegralen L

integralen. Bij L-integralen maakt men gebruik van de benaderde 

Kane-vergelijking (1.2.5). 

Batenburg (9) maakte hiervan geen gebruik. Hij gebruikte geen 

benaderingen, maar de exakte Kane-formules (1.2.1 en 2). Voor 

de oplossing maakte hij gebruik van K-integralen. Dit zijn gecom

pliceerde integralen. De resultaten, die verkregen werden met 

behulp van beide types van integralen, gaven maar zeer kleine 

verschillen te zien. 

Daarom worden in het vervolg L-integralen gebruikt. 

De definitie van de L-integraal is: 

n Ç = }- -}f) z (z·~z2 )m(1 •2~z Jk dz 

Hierin is: 
0 

z = t:..jk T 
0 

~ = k 0 T/tg 

~f 
_ Óz.o = exp(z - .t]} 

exp(z - 'l) + 1 
2 

met:~= ~jk0T 
(. F 'iS het Ferminiveauo 

-(2.8.1) 

(2.8.2) 

(2.8.3) 

(2.8.4) 

(2.8.5) 

Als men de vergelijking 1.2.5 kombineert met 2.7.1 en 2 en met 

2.8.2 en 3 kan men het volgende afleiden: 

(2.8.6) 

Hierin is me de effektieve massa onder in de geleidingsband. 

Zij voldoet aan de volgende relatie 

fi2k T fi2 
t:. 

me= o = g (2.8.7) 
2aP2 2aP2 

en 

(2.8.8) 
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met 
( \(o T) 1""+1 

( 0. p "a. r., ) WO/t.. (2.8.9) 

verder volgt uit de vergelijkingen 1.2.5, 2.8.2 en 3: 

. k ": t' '!:" '}. ( '2.+ {!.-f') '/'L ( 2. 8.10) 
(A p ~) 'V . .· 

Uit het voorgaande kan men opmaken, dat middelingsinte- .· 

gralen met behulp van L-integralen kunnen worden opgelost. 

Enkele voorbeelden: 

(k(1 T)~ 
( ot p'l.~ y~;'t, . 

(2.8.11) 

<~*>= Me (kt1T)3 OL 3/2-
(2.8.12) 

( Q p~ ~)'11., 
I 

(k
0 
T)'! o rf~ t ö/1-

<--c)= -c: L_, (2.8.13) ' ( .. p'l.~?/t. 
Hiermee kunnen (~) en (;-;) direkt berekend worden. 

De middelingsintegralen uit de linkerleden vam de vergelij

kingen 2. 7. 8 en 9 bl.ijken niet met behulp van L-integralen 

te berekenen te zijn. Daarvoor wordt een nieuwe integraal 

. . / 

Deze M-integraal ~ertóbnt gr~te overeenkomst met de L-inte-

graal. Er is onder het i~te~aalteken nog gedeeld door de 

term 'I+ w'--r;~'l., ( -z. + ~z2,/·+ I { \-t- ~ ~z.)'.t,; .. ' . Oo 

Men kan he~ linkerlid van vergelijking 2.7.8 schrijven als: 
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)= 
-- (2.8.15) 

en het rechterlid van vergelijking 2.7.8 als 

.r. (;;)~ _ q -c,'l. (
0 c~ ) '2.. 

( m•) ( I T (A)~ ( =tf') - -rn-e.-!..::0::-L--::0 ~t.,_,....;;;'L~, :-r-1...-[---· +-W1,.-:-l:'~, r-(-:--0:-L-t_ --M,1,~0~(-o t-3~-1. -) 'L,..,. 

zodat: · (2.8.16) 

OLJ/-v ( 2.. 'l... (<>Lti;~/oL3/t.)~1 • 
I L ' + tJ "'C, -I 0 J 

(2.8.17) 

Op een zelfde wijze vinden we: 

0 ft5' 

M_~ 

• 

(2 .• 8.18) 
. . . \ 

·Meri kan voor verschillende waarden van l:'?t)_ ~en -r· de waarden van 

bl·, en ó2 ·berekenen als "funktie van liJ• ! . . 

In .·grafiek 2. 8.1 .en :2 is J1 gegeven als funktie van Y) en in gra

fiek 2.8o3 en 4 Ó2 • In.het'en~·geval is ~l zo genormeerd, dat 

(~) 2 gelijk is aan 10 en in het andere geval aan 30o Juist deze 

waarden zijn gekozen, omdat deze redelijk met de praktijk over

eenkomeno Naarmate Y) groter wordt, ziet men dat Ó
1 

en Ó
2 

steeds . 

meer naar één nad-eren. 

In grafiek 2.8.5 en 6 zijn ó.1 en 6.2 uitgezet als funktie van (~) 2 

voor ~ = 2 en ~= 5 .. Men kan zien dat é1 voor grotere waarden 

van (~) 2 naar één gaat. Bij o2 is dit niet het geval. De oorzaak 

hiervan is de M-integraal in vergelijking 2.8.18. Het blijkt 

dat men voor kleine waarden van z niet kan stellen W
2i<<l. Hier

door wordt de eindwaarde van de M-integraal voor een niet onaan

zienlijk deel bepaald door het integratiegebied, waarvoor geldt 
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dat z~(19 Deze bijdrage is veel groter dan bij een normale L-

---~ i!l~egraal. . . __ 
Bij de voorgaunde grafieken is aangenomeri dat-~= 0,05, hetgeen 

korrespondeert met~~= 0,5 ev als T = 300 K, hetgeen een waarde 

is, die in de buurt ligt van de in de inleiding gegeven litera-.. 
tuurwaàrden. Men ziet in de grafieken, dat voor r = -1 (de in 

de literatuur gevonden waarde (8)), 61 zeer goed te benaderen 

.is door 61 = 1,00 ± 0,01 en 62 = 1,03 ± 0~02 voor 2~(5, waar

den van~ die men bij Cd
3

P2 het meest.tegenkomt.bij kamertempe

ratuur. Dit wordt geïllustreerd in grafiek 2.8.7, waarin de e- . 

lektronenconcentratie N is uitgezet als funktie van 1 bij 300 K. 

Nis berekend met de volgende vergelijking (19): 

N=_!_<l> 3 1i \,. 
(2.8.19) 

Hierboven is duidelijk geworden~ dat d
1 

gelijk aan één gesteld 

kan worden. Er bleek bovendien dat 62 wel van één verschilt. Dit 

verschil blijkt echter nauwelijks invloed te hebben op het bere

kenen van een reflektiespektrum. Daarom wordt ó2 in het vervolg 

ook'één gesteld. Een redelijke benadering voor ~pl en ~P2 is dan: 

Ne 'L (-=t' )t--
e~, =- to(M"J) \I • W~ (Ï:)t.i (2.8.20) 

NeL (~) 
~Pa.- = ~o~) w f' + w,. c_=ë)-L~ 

(2.8.21) 

Een gevolg van dit alles is, dat de plasmafrequentie ~ een 
p 

nieuwe definitie krijgt: 

N e'2-
(2.8.22) 

Met Van der Pauw-metingen (20) worden N en de beweeglijkheid (~) 

gemeten. De beweeglijkheid <F> geeft informatie over 1i) via 

de rel a tie(_ ( "'t" ) JA)= e -.,;:; (2.8.23) 

Met behulp van L-integralen kan men afleiden dat het verschil 

tussen (~,.) en EêV~) voor 2<~ <s nooit groter is dan 

0,3 %, zodat men kan stellen 

(iA).., e@ (2.8.24) ,. (~) 
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Grafiek 2.8.1 

Ó1 als funktie van Î' als (~~ 2 = 10 

; •.. 

r=.-' 

- :z..· _, 0 3 
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Grafiek 2.8.2 
( -2 
o 1 als funktie van I' als (W"C) = 30. 

. ( Ol. 
' 

r:-l 

~ -~--r--=-·--'!>-=---

o,8Z.. 

> 
-I 0 3 
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Grafiek 2.8.3 

Ó
2 

als funktie van ~, als (Wi:)
2 

_ 10. 
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Grafiek 2.8.4 

J; als funktie van ~, als (~) 2 = 30. 

',I 
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Grafiek 2. 8.5 
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Grafiek 2. 8. 6 
6 -2 

2 als funktie van (w~) , als V)= 2 en~= 5. 

l'}= ~ 
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HOOFDSTUK 3 PREPARATUUR EN MEETMETHODE. 

~.JL De Beekman 4250. 

Centraal bij de metingen .staat de Beekman 4250 dubbelstraal 

infrarood spektrometer(ll,28). Dit apparaat heeft een meetbereik 

van 2, 5 - 50 p.m en is ontworpen voor het meten van transmissie. 

I 

SOl~l' \e. C.OW'. rar
\-1 me.n\-. 

Figuur 3.1.1 De opstelling 

in de Beckman. 

L is een infrarood straler 

sl en s2 zijn spiegels 

Pr. zijn optisch vlak gefrBés

de Aluminiumprisma's 

P is het preparaat 

G is een gouden referentie-

spiegel 

H1 en H2 zijn houders, waarin 

respektievelijk P en G zitten. 

R is de referentiebundel 

S is de samplebundel 

In het samplecompartiment zijn de attributen voor transmissie

metingen vervangen door een grondplaat, waarop twee optisch vlak 

gefreesde alumin~.um prisma's zijn bevestigd en twee vrijwel i

dentieke houders. Eén ervan bevat een met goud opgedampte refe

rentiespiegel, de ander~ het preparaat, waarvan de reflektie 
moet worg~n gemeten. De reflektiehouders zijn aan de voorkant b~~, 

- .- . ·- ----·~-- ·- - - - - . - . -

dekt met zwart niet raflekterend vilt. De gaten, waarachter res-

pektievelijk de referentiespiegel en het preparaat zitten, zijn 

in alle richtingen instelbaar, terwijl de normaal dezelfde rich

ting houdt. Het vilt van beide houders wordt steeds gekoeld 

tijdens de metingen door er lucht van kamertemperatuur langs 

te blazen, die gedroogd is. Dit is nodig, daar het vilt anders 

te warm wordt, zodat het zelf infrarood straling afgeeft, het-

geen de metingen zou verstoren. 
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Waterdamp blijkt sterke absorptiebanden te hebben in het infra

rood gebied. Daarom is het samplecompartiment afgesloten met 

een perspex kap. Tevens wordt er gedroogde lucht door de Beek

man geblazen. 
Nadat de infraroodstraling het samplecompartiment gepasseerd __ 

is, worden de sample~ en de referentiebundel met elkaar verge

leken als funktie van de golflengte. Daarna wordt op ee~ schrij

ver de reflektie als funktie van de golflengte getekend. 

Omdat het optisch systeem toch te veel veranderd is door het 

aanbrengen van de reflektiehouders, blijkt het noodzakelijk 

te zijn eerst een meting uit te voeren met een gouden spie-

gel in de samplebundel, waarvan de reflektie in het gehele golf

lengtegebied groter is dan 99%'.· .De schrijver van de Beekman 

geeft dan voor elke golflengte de zogenaamde 100 % reflektie 
... - - - ' . -

weer. De getekende curve blijkt niet geheel- constant te zijn. 

Daarom wordt de aangegeven intensiteit van de gereflekteerde 

straling van een preparaat gekorrigeerd voor het bovengenoemde 

effekt en tevens voor de achtergrondstraling volgens de formule 

R -A 
R = gem x 100 % 

RlOO - A 
(3.1.1) 

Hierin is de getekende reflektie van een preparaat, 

de zogenaamde 100 % reflektie, 

achtergrondstraling (zie ook figuur 3.1.1) 

Figuur 3.1.1 

De Beckmancurves. 

Rem 

w 
Zoals men in figuur 3.1.1 ziet, staat er langs de horizontale 

as de hoekfrequentie cJ uitgezet. De Beekman geeft W op in cm -l. 

·Dit is in feite onjuist; men zou vcrwachten s-lo Met ~wordt hier 

in werkelijkheid 1/). aangeduid; vandaar de eenheid cm-1 • In het 
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-1 . 

vervolg zal ~ ook in dit verslag in cm worden opgegeven. 
! Multiple reflekties, een ander verschijnsel, waar me~ dikwijls 

mee te maken heeft, zijn bij de reflektiemetingen aan Cd
3
P2 niet 

waargenom~n. Daar zijn tw~e oorzaken voor: 

1) De dikte van de preparaten was zo groot, dat de straling, 

die in de preparaten doordrong, reeds geabsorbeerd was, voor

dat de achterkant van het schijfje was bereikt. 

2) De voor- en de achterzijde van de preparaten waren meestal 

niet evenwijdig. 

3.2 De Fourierspektrometero 

Bij het meten met de Beekman bleek al spoedig, dat er bij Cd
3

P2 
fononen waren met transversale fonenfrequenties tussen 320 en 

-1 200 cm • Dit zou in principe te meten moeten zijn met de Beek-

man, daar het meetbereik van 4000 tot 200 cm-l loopt. In het eerst

genoemde meetgebied blijkt echter het meten van reflektiespektra 

met de Beekman zeer moeilijk te zijno Reproducerende metingen 

zijn in het gebied van 290 tot 200 cm-l onmogelijko Hiervoor 

z~Jn enkele redenen aan te geven: 

1) De lucht in de spektrometer is ·niet droog genoeg, zodat er 

nog waterdampabsorptie is waar te nemen. 

2) Dè lampintensiteit is gering in dit gebied, zodat de infra

rooddetektor niet genoeg straling binnenkrijgt om de inten

siteiten van de referentie- en de samplebundel goed met el

kaar te vergelijken. -

3) De breedte van de in- en uittreespleet van de monochromator 

is variabel. Voor kleine hoekfrequenties is de spleetbreed

te maximaal (7mm). De lichtbundels moeten midàen op deze 

spleet invallen. Als dat niet het geval is, treden er moei

lijkheden op vooral bij maximale spleetbreedte, zoals een 

slechte lineariteit. 

Er is veel werk-verricht om deze-problemen op te lossen, maar 

goede reproducerende meetresultaten zijn er nooit geweest in 

het gebied tussen 290 en 200 cm-1 • Tussen 4000 en 290 cm-l krijgt 

men wel reproducerende meetresultateno De absolute afwijking 

.van de reflektieco~ffici~nt is kleiner dan 1 % in het gebied 
-1 van 4000 tot 700 cm • Daarna loopt de afwijking op tot 5 % bij 

-1 290 cm • 
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Het bezwaar van te weinig gegevens is ten dele weggenomen door 

metingen, die door Leon Bosch met behulp van een Fourierspek

trometer in Nijmegen zijn verricht. Aan preparaten van de staaf 

· P 42, die gedoped was met koper, zijn door hem reflektiemetin
-I gen verricht in het gebied van 50 tot 350 cm • De resultaten 

-1 worden door hem betrouwbaar geacht tussen 150 en 300 cm • Door 

nu metingen uit Nijmegen te kombineren met de reflektiespektra 

van de Beekman krijgt men de reflektieco~ffici~nt R in het ge

bied van 150 tot 4000 cm~l. 

B.3 IJkspiegels. 

In de· literatuur {23) worden een aantal metalen genoemd als stof-
-1 fen, die van 4000 tot 200 cm goed reflekteren. De beste zou 

goud zijn met een reflektieco~ffici~nt, die in het gehele m~et

gebied groter is dan ~9 ·%. Ook aluminium en .zilver zouden goede 

reflekteren zijno De reflektieco~fici~nten van opgedampt goud 

en aluminium en van optisch vlak gefreesd zilver en aluminium 

zijn met elkaar vergeleken.met behulp van de Beckman. Binnen de 

meetnauwkeurigheid zijn geen verschillen gevonden tussen deze 

stoffen. Hierdoor kunnen bij dit onderzoek ook oudere meetresul

taten uit mijn stage (21) worden ge!nterpreteerd. Deze metingen 

waren namelijk verricht met optisch vlak gefreesde aluminium en 

zilveren ijkspiegels of met aluminium opgedampte • 

• 
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3.4 Preparatuur. 

Ronde staafvormige ~énkristallen Cd3P2 variirend in diameter 

van vier tot acht millimeter worden gezaagd • Vervolgens zijn 

de plakjes met een gemiddelde dikte van 800 micrometer bewerkt 

volgens de methode, zoals die in mijn stageverslag (21) vermeld 

is. De daarin vermelde nauwkeurige concentraties van Broommethanol 

bij het etsen blijken bij nader onderzoek niet zo belangrijk 

te zijn, als men maar oplossingen gebruikt, die verser zijn dan 

ongeveer tien minuten. Is dat niet het geval, dan kan men de 

oplossing verversen door er nieuwe broom aan toe te voegen. Het 

blijkt dan zelfs mogelijk te zijn te etsen met oplossingen met 

een veel grotere broomconcentratie (tot 20 v9lumeprocent) in 

de methanol. Men behoeft het oppervlak tijdens het etsen dan 

ook niet meer af te poetsen met een penseel. 

Even goede resultaten als met broommethanol zijn verkregen met 

broomethanol. Er zijn nauwelijks verschillen te merken bij ge

bruik van be~de oplossingen als etsmiddel. 

Zelfs werden er goede oppervlakken verkregen, die dezelfde re

flektiespektra opleverden als een preparaat bewerkt met broom

methanol, door een preparaat, nadat het geschuurd was op een 

carborundum 400.schijf, in zuivere broom onder te dompelen 

en het daarna af te spoelen met methanol. De dompeltijd bedraagt 

dan ongeveer één minuut. Hetzelfde preparaat is, nadat eerst 

het reflektiespektrum is gemeten, opnieuw .. geschuurd, vervolgens 

gepolijst en daarna geätst. Bij hernieuwde meting van het reflek

tiespektrum kreeg men weer een meetresultaat, wat overeenkwam 

met dat van de eerste meting. De methode van het dompelen in 

zuivere broom blijkt niet altijd bruikbaar. Bij een aantal pre

paraten krijgt men een zwart aanslag. 

Nadat de oppervlakken bewerkt zijn,~worden dé elektronenconcen
centratie~ N en de beweeglijkheid ('ji) gemeten volgens de metho-

de van Van der Pauw (20).Het is daarbij nodig vier kontakten 

aan te brengen op het schijfje. Dit gebeurt op de zijkant. Aan

vankelijk kwamen deze kontakten tot stand door elektrolytisch 

koper op het kontaktoppervlak neer te laten slaan en door er 

.",. 

.De kristallen zijn gegroeid en gezaagd door P.A.M.Nouwens. 
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vervolgens dunne koperdraden met tinsoldeer vast te maken. Later 

werden er vloeibare kontakten gebruikt. Er wordt dan een drup~ 

peltje van een vloeibare legering van Indium en Gallium op de 

zijkant van het preparaat aangebracht en daar wordt een koper

draadje tegen aangedrukt. D~ze methode geeft zeer kleine kontak

ten, zodat men niet meer hoeft te korrigeren voor de kontaktgroot

te bij het bepalen vanNen (~), zolas door Van der Pauw is voor

geschreven. 

3.5 Het "dopen" van kristallen. 

Uit de literatuur (2,8,22,27) is bekend, dat Cd
3

P2 gedoped met 

koper lagere elektronenconcentraties heeft dan ongedoped mate

riaal. Omdat de plasmafrequentie bij lagere aantallen kleiner 

wordt, zodat de term ~ te verwaarlozen is ten opzichte van ~(~) 
p . 

en &f in vergelijking 2.2.1, zijn er ook metingen verricht aan 

dit gedopede materiaal. Hiertoe is een ronde staaf Cd
3

P2 (staaf 

P42) met een lengte van 15 mm en een doorsnede van 5 mm genomen. 

Deze is aan één eindvlak elektrolytisch voorzien van koper. Als 

dit opgebrachte koper homogeen in het materiaal zou diffunderen, 

zou er een gemiddelde concentratie van 1 x 1024 Cu-atomen per 

m3 zijn. Vervolgens is deze staaf vier dagen in vacuüm verhit 

tot 550 °C. Daarna is de staaf in 15 plakjes gezaagd met gemid-

, delde diktes van 800 ~m. In grafiek 3.5.1 ziet men de elektro

nenconcentraties van de diverse plakken uitgezet als funktie van 

het plaknummer. De eerste metingen zijn drie dagen, nadat het 

materiaal uit de oven kwam, uitgevoerd. De tweede meetserie na 

viaf maanden. In deze tweede meetserie ontbreken een aantal meet

punten, Deze preparaten zijn in de loop der tijd dusdanig bescha

digd, dat een meting onmogelijk was. 

Men ziet dat de meetpunten bij de eerste meetserie niet op een 

mooie vloeiende curve liggen, bij de tweede wel. 
De elektronenconcentraties van de plakken voor het dopen zijn 

uiteraard niet bekend. Wel bekend zijn de concentraties van on

gedopede staven, die in dezelfde tijd als staaf P42 gegroeid zijn 

uit hetzelfde uitgangsmateriaal. Deze lopen uiteen van 1,2 tot 

1,8 x 1024 m-3. De elektronenconcentraties van de plakken van 

staaf P42 zijn alle lager, zodat het vermoeden bestaat, dat het 

koper door de gehele staaf gediffundeerd is, zij het niet overal 

in gelijke_mat~~ 
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HOOFDSTUK 4 RESULTATEN EN DISCUSSIE 

4.1 De bepaling van ~(~). 

Als men de limiet van E.c beschouwt voor het geval dat W.naar on

eindig gaat, dan volgt uit de vergelijkingen 2.2.1, 2.2.5 en 2.7.5 
dat de 

lim f. = E. (co) 
~~ c 

( 4. 1.1) 

Men kan dan uit de bovènstaande vergelijking en uit 2.1.5-7 af-

leiden dat 

1 . ( ' + vr )tt.-
=~~fDt-VR 

In het geval van Cd
3

P2 is een redelijke benadering voor Wgaat 
-1 > -1 naar oneindig: IJ= 2000 cm • Er is ook gemeten bij LV 2000 cm • 

In dit meetgebied heeft men echter te maken met het feit, dat er 

oneffenheden zijn in de oppervlakken van de reilekterende prepara

ten. De grootte daarvan i~ in de orde van de golflengte van de 

invallende straling. Men meet daard~or een kleinere reflektieco~f-

> -1 ficiënt voor ·w 2000 cm dan men zou verwachten. Op bovenstaan-

de wijze is gevonden 

!(0) = 14 ± 1 

Deze waarde stemt overeen met de waarde, die in m1Jn stageverslag 

(21) is genoemdo Uit metingen van Van Lieshout (8) volgt een waar

de van 13o Uit metingen van De Vries (24) kan men een waarde van 

f(~) berekenen van 13,7o Radoff en Bishopp hebben metingen uit

gevoerd, waaruit men een ~(co) van 14,4 kan bepalen. De literatuur

waardes zijn in overeenstemming met de hier gevonden grootte van 

E.(();)) 0 

4.2 De bepaling van de fononparameters. 

Bij kopergedopede preparaten met zeer lage elektronenconcentra

ties ( < 1023 m-3 ) blijkt, dat men in het beschouwde meetgebied 

van 150 tot 2000 cm-l ~ gelijk aan nul kan stellen. Daardoor 
p 

zijn alleen de fononparameters, de grootte van ~(0) en !(~) be-

palend voor de waardes van C. en R, wanneer deze als funktie van c 
W gemeten en berekend worden. Van de preparaten P42-1,2,4 en 5, 
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die voldoen aan de voorwaardeN ~ 1023 m~3 , is het reflektiespek-
-1/ < ,;,.1 trum gemeten voor 150 cm ~LJ 2000 cm ··De reflektiecurves 

van deze preparaten komen met elkaar overeen. Van preparaat P42-5 

is die gegeven in grafiek 4.2.1. Hierin vindt men ook een bere

kende curve. Zij is een beste aanpassing aan de gemeten curven 

van de vier hiervoor genoemde preparaten~en is gevonden door het 

-variëren van verschillende parameters. Als startwaarden voor de 

~ j zijn de maxima in het reflektiespektrum genomen. Op een zelf
o, 

de manier als in § 4.1 de waarde van € (co) bepaald is, is nu een 

startwaarde gevonden voor L(O) door de limiet van e te beschouc 
ven,_als ~ot nul nadert. Men kan dan afleiden uit de vergelij-

kingen 2.1.5-7 en 2.2.1 en 5 onder aanname dat ~ = 0: p 

€ ( 0) = 1 im ( 1 + V1f )-t, ( 4. 2 • 1) 
~~0 I - VR 

Een waarde van ~ , waarvoor geldt dat deze voldoet aan de voor-
. -1 waarde, dat Qnaar nul nadert,is 150 cm • Uit de reflektiecoëf-

ciënt, die gemeten is bij. c;)= 150 cm -l, is op· de hier beschreven 

wijze een startwaarde. van t(O) in de berekeningen gevonden. Als 

startwaarde voor de diverse yj is genomen 0,01 Wo,j• Men ziet 

dat er in grafiek 4.2~1 twee hoge maxima zijn (piek B en·C) en 

~~n lager maximum, dat bij preparaat P42-5 uit twee meetpieken 

bestaat. (gebied A)oDe twee eerstgenoemde maxima B en c reprodu

ceren bij alle metingen goedo Bij gebied A is het anders. Zowel 

de hoogte als de breedte als de waarde van de reflektiecoëffici

enten van de aangrenzende minima verschilt van~meting tot meting, 

zelfs bij het zelfde preparaat, wanneer daarvan opnieuw het re

flektiespektrum wordt gemeteno Ock lijkt gebied A vaak onderver

deeld te zijn in drie piekjes. Het is niet mogelijk gebleken het 

reflektiespektrum van gebied A nauwkeurig te bepalen, omdat dit 

juist in het gebied ligt, waar men zowel met de fourierspektro

meter als met de Beekman geen nauwkeurige metingen kan uitvoeren. 

Uit de aanpassingen is gebleken dat men piék B en C beide kan 

beschrijven door voor elk ~én fonon aan te nemen. Gebied A is 
niet te beschrijven door daarvoo~ ~én fonon aan te nemeno Hoeveel 

fononen men voor dit gebied dan wel moet veronderstellen is niet 

met zekerheid te zeggen wegens de onnam.Ykeurige metingen. Bij 

de aanpassingen zijn twee fononen aangenomen voor gebied A. De 

.waarden van de fononparameters, die gebruikt moesten worden om 

een goede dekking te verkrijgen van een berekende curve met een 
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gemeten, zijn weergegeven in tabel 4.2.1. Deze waardes werden 

Tabel 4.2.1 De fonenparameters van cd
3
P

2 

maximum 

A 

fonon 

1 

2 
~-----· 

B 3 
~-----c 4 

-1 t.> . in cm O,J 

310 ±. 5 

_2~0_+ .2 -
o,o4 + o,o1 
0,04 + 0,01 r--------

252 ±. 3 ----- 0,04 + 0901 
- r--- - -- -- - -

225 ±. 3 o,o6 ± o,o1 

0,04 ±. 0,01 

~0!_ +_0~1-
0,15 + 0,02 - ----
0,77 ± 0,05 

dus gevonden bij een aanpassing aan de gemeten curven van de pre

paraten P42-1,2,4 en 5. Verder werd er gevonden: 

l ( o) - é (co) = 6 ±. 1. 

De onnauwkeurigheden, die bij maximum A gegeven worden, krijgt 

men, als men twee fononen aanneemt. Bij controle blijkt dat de 

(") . tussen 285 en o,J 
(0,04 + 0,01) w . - o,J 
moet zijn, als men 

-1 315 cm moeten liggen, de Yj gelijk zijn aan 

en de som van de oscillatorsterkten 0,08 ±. 0,02 

twee of meer fononen voor gebied A aanneemt. 

Er is ook aandacht besteed aan de gedachte dat maximum A door 

een ander effekt dan fononen zou worden veroorzaakt, zoals een 

oppervlakteëffekt. Daarom is er ook een curve berekend, waarbij 

in de berekeningen alleen de fononen B en C werden meegenomen. 

De oscillatorsterkten van de fononen, die maximum A zouden ver

oorzaken, zijn daartoe gelijk aan nul gesteld. Deze curve is even

eens weergegeven in grafiek 4o2.lo Men ziet dat deze laatste cur

ve een slechtere aanpassing aan de gemeten curve geeft dan de 

eerder berekende curve, waarbij vier fononen zijn aangenomen. 

Dit laatste is een argument voor de veronderstelling, dat maxi

mum A door fononen wordt veroorzaakte 

4.3 De bepaling van de vrije-ladingsdra.gersparameters. 

Bij het bepalen van de vrije-ladingsdragersparameters is gebruik 

gemaakt van de in de vorige paragrafen gevonden waarden van ~((%)), 

&(0) en de fononparameterso Omdat van vrijwel geen enkel prepa

raat de reflektie bekend is voor tJ <290 cm-l (Nijn:egen-metingen 

ontbreken), is de volgende werkwijze aangehouden. Voor een aan-

tal w en (~)-waarden zijn de reflektiecurven berekend. Het mi
p 

nimurn met de grootste waarde van W (Wmin) geeft zeer veel in-



formatie over W en (é). Daarom zijn in de grafieken 4.3.1 en 2 p 
de reflektiecoëfficiënt R en de bijbehorende hoekfrequentie ~ . 

m~n 

uitgezet voor diverse waarden van W en (~. Door nu het gemeten 
p 

minimum te vergelijken met deze twee grafieken, kan men ~ en (~) 
p 

bepaleno Deze methode is alleen bruikbaar, als W . groter is 
m~n 

dan 380 cm-lo Bij kleinere waarden blijkt de plaats van het mi-

nimum te dicht in de buurt te komen van het fononmaximum A, waar

van de plaats en het aantal fononen niet nauwkeurig genoeg bekend 

is. De invloed van dit onzekere maximum op de plaats van het mi

nimum wordt voor kleinere vlaarden van W . te groot om nog zinvol-
m~n 

le uitspraken te doen over fA> en ('ë). 
p 

In de grafieken 4,3.3 en 4 ziet men van twee willekeurige prepa-

raten (P25-9 en Pl5-14) de berekende en de gemeten reflektiecur

ves, nadat uit de grafieken 4.3.1 en 2 til en ("c) bepaald waren. 
p 

De gemeten en de berekende curves blijken goed met elkaar over-

een te komeno Dit blijkt in het algemeen zo het geval te zijn. 

Men kan hierin een aanwijzing vinden, dat de gevolgde methode 

juist zou kunnen zijn. 
-1 Preparaat P42-9 is het enige, waarvan w. >380 cm en waaraan 

m~n 

zowel met de fourierspektrometer als met de Beekman metingen zijn 

gedaano Met behulp van de grafieken 4. ~.1 en 2 zijn ook voor dit··: 

preparaat de waarden va~ I.J en (=i?) bepaald, die zijn l-Teergegeven 
p 

in tabel 4.3.1. Met deze waarden werd het gehele reflektiespektrum 
~-

berekendo Dit bleek in het geheel niet in overeenstemming te zijn 

met het gemeten. Een betere aanpassing van het berekende spektrum 

aan het gemeten werd verkregen door voor ~ een waarde aan te 
1 - p nemen van 360 cm- en voor Wj~) een waarde van 2,86, In grafiek p 

4.3.5 ziet men de gemeten curve en de aldus berekende curve. Bij 

de gemeten curve moet worden opgemerkt dat het Nijmegen-spektrum 
~ -1 en de Beekman-curve niet aaneensloten. Daarom is tot 290 cm 

-1 de Nijmegen-curve gebruikt en vanaf 310 cm de Beckman-meting. 

Daartussen is een vloeiende kromme getrokken 9 zodat beide geme

ten curves aaneensluiten. Het valt op, dat voor grote ~het ver

loop van de gemeten curve minder steil is dan dat van de bereken

de. Dit is bij metingen en berekeningen aan preparaten van andere 

staven niet waargenomen. Dit vreemde verloop is er wellicht oor

zaak van, dat men uit het gemeten minimum met behulp van de gra

fieken 4.3.1 en 2 een onjuiste W en (~) bepaalt. Een verklaring p 
voor dat verloop zou het dopen met koper kunnen zijn. Dit koper 

zou de eigenschappen van het Cd
3
r 2 in lichte mate kunnen beïnvloe-
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den, zodat men zich kan afvragen of men gedoped materiaal nog als 

Cd
3

P2 ·mag beschouwen. 

Van de preparaten, waaraan betrouwbare reflektiemetingen Z1Jn 

> -1 uitgevoerd met behulp van de Beekman en waarvan W . 380 cm , . . . m1n 
zijn ~ en (~) bepaald. Ook zijn met Van der Pauw N en (~) geme-

ten. Met behulp van vergelijking 2.8.22 kan men dan de effektie-

·ve massa (~) berekenen. Met behulp van formule 2.8o24 kan men 

uit (~) en (~) weer (~) bepalen. Deze kan men vergelijken met 

de waarde van (~), die men met behulp van de Van der Pauw-meting 

heeft gevonden. In tabel 4.3.1 zijn de resultaten weergegeven 

van de metingen en berekeningen aan de diverse preparaten. Hier

bij moet worden opgemerkt, dat de preparaten P 1-13, P9-14 en 21 

tijdens de reflektiemeting niet zijn gekoeld door aangeblazen 

lucht van kamertemperatuur. Juist in de buurt van w . worden m1n 
de reflektiecoëfficiënten daardoor in geringe mate beïnvloed. 

In de tabel ziet men verschillen tussen de op twee manieren be

paalde waardes van (\"-)• Bij een aantal preparaten zijn 

de verschillen groot. Dit is vooral bij ~ie plakken, die niet 

homogeen zijn gegroeid. Dit komt tot uitdrukking door scheurtjes 

en putjes, die men in het materiaal waarneemt. Deze oneffenheden 

beïnvloeden op een aantal plaatsen de dikte van het materiaal, 

zodat men in de berekeningen, die men volgens Van der Pauw moet 

uitvoeren om (~) te bepalen, een te grote dikte aanneemt. Op de

ze wijze vindt men dan met de Van der Pauw-methode een te kleine 

beweeglijkheid (~)o De bepaling van de elektronenconcentratie.N 

is onafhankelijk van de dikte van het materiaal, zodat scheurtjes 

en putjes in het materiaal waarschijnlijk weinig invloed zullen 

hebben op de nauwkeurigheid van de gevonden waarden van de elek

tronenconcentraties. Deze veronderstelling wordt bevestigd door 

de resultaten van metingen aan benchadigde en niet beschadigde 

preparaten van dezelfde staaf. De gemeten elektronenconcentraties 

blijken redelijk met elkaar overeen te stemmen, maar de gemeten 

beweeglijkheden verschillen aanzienlijk. Bij een bepaling van (~) 

volgens de optische methode vindt men veel kleinere verschillen. 

Het ligt daarom voor de hand te veronderotellen, dat men de be

weeglijkheid ( p van een preparaat wellicht nauvrkeuriger op een 

optische manier kan bepalen, vooral als het preparaat scheurtjes 

en putjes bevat. 
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Tabel 4.3.1 Gemeten en berekende grootheden van Cd
3

P2 preparaten. 

-·.;preparaat N in <F) uit w Rmin c.J (i?")/m
0 

q.t) uit 
1024m-3 

min -1 p 
cm-l V.d .. ~auwl in cm in % in x o,o1 bereke-

in m /Vs: ningen 

p 1-13 0,91 0,31 460 10,5 386 3,90 0,44 
p 9- 5 1,14 0,09 470 10,5 397 4,63 0,21 
p 9- 9 1,03 0,24 445 9,5 371 4,79 0,24 
p 9-10 0,98 0,11 450 8,4 379 4,36 0,30 
p 9-14 1,11 0,18 468 13,0 390 4,68 0,17 
p 9-21 1,12 0,26 448 8,7 376 5,08 0,25 

P13-21 1,80 0,40 505 5,0 4-4-5 5,82 0,32 

Pl3-27 1,48 0,32 500 7,3 436 4,99 0,27 

P13-30 1,71 0,22 495 9,1 427 6,01 0,19 

P15-14 1,36 0,29 510 12,0 436 4,58 0,18 

P17- 5 0,61 0,23 370 5,3 281 4,98 0,47 
P19- 8 1,49 0,27 502 6,4 440 4,93 0,31 

P19- 9 1,56 0,21 495 5,0 435 5,08 0,25 
P19-16 1,29 0,20 482 7,0 416 4,72 0,31 

P21- 7 1,88 0,21 540 6,0 480 5,23 0,29 

P24-11 3,12 0,23 665 8,2 606 5,45 0,18 
)224-14 2,90 0,15 655 8,0 591 5,32 0,19 

P25- 1 1,94 0,22 547 9,5 480 5,39 0,19 
P25- 9 2,51 0,18 625 13,-7 544 5,43 0,11 

P42- 9 1,10 0,19 535 14,0 455 3,40 0,18 

P42- 9'llt' 1,10 0,19 360 5,44 0,14 

* ~ is hier niet bepaald uit de grafieken 4o3~1 en 2, maar uit p 
een aanpassing van een berekende curve aan de gemeten (zie gra-

fiek 4.3.5). 

, 
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4.4 De effektieve massa onder in de geleidingsband. 

Met behulp van vergelijking 2.8.18 zijn curves gegenereerd van -(m~) als funktie van N, waarbij de elektronenconcentratie bepaald 

is uit 2.8.19. Hierbij is voor ~ een waarde van 0,04876 genomen. 

ZiJ komt overeen met een bandafstand van 0,53 eV, zoals Van Lies

hout die heeft gevonden, en een temperatuur van 300 K. In deze 

curves zijn de berekende waardes van (ffii) uit tabel 4.3.1 inge

vuld, uitgezonderd de twee laatste (van preparaat P42-9), omdat 

dit preparaat, zoals al eerder is opgemerkt een vreemde reflek

tiecurve had. Van de preparaten Pl-13, P9-14 en 21 zijn de meet

punten apart aangegeven, omdat deze preparaten tijdens de reflek

tiemetingen niet gekoeld werden met droge lucht van kamertempe

ratuur. De curves en punten zijn weergegeven in grafiek 4.4.1. 

Men ziet daarin een puntenwolk. Het is onmogelijk daar een pas

sende curve door te tekenen. Zou men dat toch proberen, hetgeen 

hier niet gebeurd is, dan zou men geneigd zijn een steilere krom

me te kiezen dan die van de curven uit grafiek 4.4.1. Door de 

puntenwolk is geen bevestiging te krijgen van het Kane-model. 

Men kan hoogstens vaststellen dat de effektieve massa van de vrije

ladingsdragers een funktie is van hun energie. 

Opvallend zijn de twee punten, die in grafiek 4.4.1 de grootste 

waarde van (~) hebben. Deze twee meetpunten wijzen op een gro

tere waarde van de effektieve massa onder in de geleidingaband 

dan de andere meetpunten, als men uitgaat van het Kane-model. 

Deze twee meetpunten zijn van de preparaten Pl3-21 en 30. Van 

·Lieshout, die ook metingen aan enkele preparaten van staaf Pl3 

heeft verricht, heeft mondeling meegedeeld dat hij bij transmis

siemetingen aan preparaten van deze staaf in vergelijking met andere 

afwijkende meetresultaten vond. Overigens blijkt het meetpunt 

van preparaat Pl3-27 wel in het beeld van de puntenwolk te pas-

sen. Daarom zijn de metingen en berekeningen aan de preparaten 

Pl3-21 en 30 meegenomen in de berekeningen van de effektieve mas-

sa onder in de geleidingsband. Uit grafiek 4.4.1 kan me~ voor 

elk preparaat een effektieve massa onder in de band bepalen. Door 

het gemiddelde van al die massa's te nemen vindt men dat m = 
e 

0,033 m
0

• De fout, die na de bepaling uit grafiek 4.4ol niet zo 

groot lijkt, moet men· toch schatten op 15 %. Er kan namelijk een 

systematische fout zijn, omdat er steeds één waarde voor ~(~) 

is aangenomen. Verder is uitgegaan van de fonenparameters en L(O), 
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zoals die gevonden ZlJn in§4.2. Deze zijn van invloed op de be

paling van ~ uit tJ. met behulp van de grafieken 4.3.1 en 2 
p m1n 

en daarmee ook op de bepaling van (ffil) •. Zodoende hebben de onnauw-

keurigheden in de fonenparameters en t(O) invloed op (~). 

4.5 Discussie. 
'•.:. 

In de vorige paragrafen is duidelijk geworden, dat de bepaling 

van de diverse grootheden met behulp van reflektiemetingen moge

lijk is, als men beschikt over nauwkeurige metingen. Deze meet

resultaten ontbreken voor een groot deel bij dit onderzoek. Er 

zijn wel veel metingen verricht met de Beckman, maar deze gaven 

geen informatie over een gedeelte van het reflektiespektrum van 

Cd
3

P2 , waarinfononen een grote rol spelen (van 150 tot 290 cm-1 ). 

Van 290 tot 700 cm-l zijn de reflektiemetingen met de Beekman 

ook niet nauwkeurig genoeg. Bij een onderzoek als dit zijn abso

lute fouten in de reflektieco~fficiënt, die groter zijn dan 1 %, 1 

ongewenst. Er is maar een beperkt aantal metingen uit Nijmegen 

ter beschikking. Deze zijn bovendien verricht, terwijl de reflek

tieopstelling in de fourierspektrometer aldaar nog niet volledig 

uitgetest was. Men heeft daar onder andere nog problemen met de 

ijkspiegels, waarmee men de 100 % reflektie moet meten. Het is 

dus mogelijk dat de reflektiecoëfficiënten uit de metingen aan 

bijvoorbeeld P42-5 met een bepaalde faktor, die eventueel· ook 

nog frequentieafhankelijk zou kunnen zijn, vermenigvuldigd moe

ten worden. Het lijkt onwaarschijnlijk uit de berekeningen, dat 

men met een dergelijke faktor zou moeten vermenigvuldigen. Juist 

bij de gemeten waarden van de reflektiecoëfficiënten kan men een 

goede aanpassing berekenen. Zou men R met een bepaalde faktor 

vermenigvuldigen, dan wordt het berekenen van een goede aanpas

sing moeilijker, zo niet onmogelijk. 

Een ander punt is het maximum bij 300 cm-l in het reflektiespek

trum van Cd
3

P2 • Dit heeft niet de vloeiende vorm, die fananpie

ken normaal kenmerkt. Een verklaring hiervoor is, dat dit maxi

mum door meer·fononen veroorzaakt wordt. Een andere mogelijkheid 

zou kunnen zijn, dat hier sprake is van een ander effekto Als 

dat het geval zou zijn, dan zou men uiteraard ook andere bereken

de reflektiecurves krijgen en een ander resultaat voor de groot

te van de diverse parameters. Dat de genoemde piek veroorzaakt 
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wordt door een fout in de meetopstelling,is weinig waarschijnlijk. 

Men zou dari iets moeten merken bij het meten van de reflektie 

van een ijkspiegel of van de achtergrondstralingo 

De gevonden waarde van de effektieve massa onder in de band m e 
(0,033 ± 0,005) m

0 
is in vergelijking met de in de inleiding ge-

noemde literatuurwaarden laag. Hoewel deze manier van bepaling 
van de effektieve massa onder in de band niet als een zeer nauw

keurige aangemerkt mag worden, zijn de verschillen met de lite

ratuurwaarden toch niet te verklaren. 

Resumerend kan men stellen, dat de nauwkeurige bepaling van al

lerlei grootheden met infraroodreflektiemetingen mogelijk is, 

als men meer nauwkeurige metingen doet met behulp van de fourier

spektrometer en deze kombineert met Beckmanspektra van hetzelfde 

preparaat. Daartoe dienen de Beekmanmetingen ook verbeterd te 

worden. Daarvoor zijn twee mogelijkheden: 

1) Men gaat meten aan preparaten met een grotere diameter. De 

gereilekteerde intensiteit zal dan groter worden, zodat men 

nauwkeuriger metingen krijgt in de gebieden, waar'de inten

siteit van de ·infraroodbron niet groot is. 

2) Men maakt een betere afdichting om de Beckmanspektrometer. 

Nu zitten er nog ~le gaten en kieren in, ï-mardoor waterdamp 

naar binnen kan komen. Bovendien zijn er ook materialen ge

bruikt, waardoor waterdamp naar binnen kan diffunderen, zo

als de perspexafdichting van het samplecompartiment. 
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· 4. 6 Konklusie. 

Men kan konkluderen, dat er mogelijkheden zijn (~), ê(0), E(O), 
(~ en de fonenparameters te bepalen uit infraroodreflektiemetin

gen. Onder aanname, dat alle pieken, die worden gemeten bij pre

paraten met zeer lage aantallen, worden veroorzaakt door fononen, 

vindt men de volgende waarden: 

é (0) = 14 ± 1 

é(O) - é(co) = 6 ± 1 

m = (0,033 + 0,005) m
0 e -

Hierbij zijn de fonenparameters uit tabel 4.2.1 gebruikt. 

Een voortzetting van het onderzoek aan plasmon-fononkoppeling 

met behulp van infraroodreflektiemetingen aan Cd
3

P 2 verdie.nt aan

beveling, nu er in Nijmegen meer mogelijkheden zijn ontstaan in

fraroodreflektiemetingen te verrichten, zodat een nauwkeuriger 

onderzoek mogelijk is. 

• 

• 
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Lijst van symbolen. 

a faktor in vereenvoudigde Kane-vergelijking. 

A achtergrondstraling. 

e lading van elektron. 

f
0 

de Fermi-Dirac verdelingsfunktie. 

fj oscillatorsterkte van j-de fonon. 

~ constante van Planck gedeeld door 2rr 

k de absolute golfvektor. 

k het imaginaire deel van de complexe brekingsindex. 

k
0 

constante van Boltzman. 

m~ de effektieve massa van een vrije ladingsdrager. 

m
0 

de massa van een elektron. 

me de effektieve massa van een.elektron onder in de geleidings

band. 

m~ de effektieve massa van de zware gatenband. 

nM~ de M-integraal. 

~~ de 1-integraal. 

n het reële deel van de complêxe brekingsindex. 

,nc de complexe brekingsindex. 

P een matrixelement, dat de koppeling tussen geleidings- en 

valentieband aangeeft. 

R de reflektieco~ffici~nt. 

R100 de 100 % reflektie 

R de reflektieco~fficiënt, zoals deze door dé Beekman getekend gem 
wordto 

z de gereduceerde energie van het elektron. 

@ de gereduceerde bandafstand. 

yj de dempingsfaktor van het j-de fonon. 

ó1 faktor, die afwijking in tpl ten gevolg~ van middelingsinte-

gralen aangeeft. 

faktor, die afwijking in L 2 ten gevolge van middelingsinte
p . 

gralen aangeeft. 

~ energie van elektron. 

~ 0 de diëlektrische constante in vacuüm. 

~l het reële deel van de relatieve diëlektrische constante. 

l
2 

het imaginaire deel van de relatieve diëlektrische constante. 

'(0) de relatieve statische diëlektrische constante. 
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L(~) de relatieve diëlektrische constante voor grote 

-~ de complexe relatieve diëlektrische constante. 

ff bijdrage veroorzaakt door fononen in Ec· 
~fl het reële deel van ~f. 

Ef2 het imaginaire deel van ~f. 

é. F het Fermini veau. 

t de bandafstand. g 
~ het genormeerde Ferminiveau. 

~ de golflengte. 

~ de beweeglijkheid. 

~ de botsingsrelaxatietijd. 

W de hoekfrequentie van het licht. 

~ de plasmafrequentie. 
p 

• 

~ . de hoekfrequentie, waarbij de reflektiecoëfficiënt mini-m1n,p 
maal is, als de reflektie uitsluitend door vrije-ladings-

dragers wordt bepaald. 

W . de grootste hoekfrequentie, waarbij een minimum in de reflekm1n 
tiecurve optreedt. 

tJ . de hoekfrequentie van het j-de transversale fonon. o,J 
UL de hoekfrequentie van het longitudinale fonon. 


