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SAMENVATTING 

De stoffen Cd 3As 2 en Cd 3P2 z~Jn n-type gedegenereerde halfgeleiders en ver

tonen plasmon-fonon koppeling. Uit infraroodreflektiemeingen aan deze stoffen 

bij T=300K, is m.b.v. een Kramers-Kronig analyse de complexe dielektrische 

funktie €(w) bepaald. De transversale optische resp. longitudinale optische 

gekoppelde modes van het gekoppelde plasmon-fonon systeem treden op bij de 

polen resp. de nulpunten van f(w). 
De numerieke procedure ter bepaling van de relevante parameters (de zgn. polen

nulpunten methode) van een plasmon-fonon systeem is verbeterd. Om inzicht te 

krijgen in de verbetering van de polen-nulpunten methode is deze uitvoerig 

getest m.b.v. modelreflektiespektra. Vervolgens is de polen-nulpunten metho-

de toegepast op de gemeten reflektiespektra. 

Bij Cd 3P2 konden 3 fononfrequenties worden aangetoond. Voor de beschrijving 

van de dielektrische funktie van Cd3P2 is in eerste instantie uitgeeaan van 

een zeer algemeen model : de gefaktoriseerde dielektrische funktie. Theore

tisch berekende reflektiespektra kunnen, uitgaande van dit model, de gemeten 

spektra niet geheel tot dekking brengen. Een betere beschrijving van de die

lektrische funktie komt tot stand door gebruik te maken van de Helmholtz

Kettler relatie in combinatie met het Drude-model. Een uiteindelijke set 
. . . ·c < -1 -1 van ~ntnns~eke fononparameters w . em ) ;y . (em ) ,!::£ ... ) wordt dan bij 

t~ - t~ ~ 

300K: (219,10,6.3) ; (254,12,0.8) ; (311,17,0.6) . De waarde van de sta-

tische dielektrische constante s = 21.7 ±0.3, stemt goed overeen met li
s 

teratuurwaarden. De vrije ladingsdragersparameters bepaald uit transportme

tingen, komen goed overeen met de parameters bepaald langs optische weg. 

Bij Cd
3
As

2 
konden 4 fononfrequenties worden bepaald. Deze waarden stemmen 

goed overeen met de literatuur. Daar worden echter nog meer fononfrequenties 

vermeld. Theoretisch berekende spektra uitgaande van de gefaktoriseerde 

dielektrische funktie komen niet geheel overeen met de gemeten spektra. Aan

gezien maar een beperkt aantal fononfrequenties bepaald kon worden, kan een 

gedeeltelijke overeenstemming van deze spektra geen duidelijk uitsluitsel 

geven omtrent de vraag of het gebruikte model niet goed genoeg is. 

Bij Cd 3As 2 treden grate verschillen op in de plasmafrequenties bepaald 

uit optische en transportmetingen. Deze verschillen kunnen mogelijk duiden 

op oppervlakte-effekten. 
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Hoofdstuk I. INLEIDING. 

In de werkeenheid Kleine Bandafstanden van de vakgroep Vaste Stof van de 

T.H.E., wordt onderzoek verricht aan de stof Cd 3(AsxP 1_x)Z , met 0 ~ x ~ 1, 

om gegevens te verkrijgen over de bandenstruktuur en het verstrooiings

mechanisme van deze stof. Deze n-type halfgeleiders hebben een kleine 

bandafstand en zijn bij kamertemperatuur gedegenereerd. Aangezien in 

deze materialen vrije elektronen aanwezig zijn zullen deze door hun 

verstrekkende Coulombvelden elkaar zodanig beinvloeden dat er collec-

tieve excitaties mogelijk zijn. Dit proces wordt beschreven door het 

plasmon en de bijbehorende frequentie noemen we de zgn. plasmafre-

quentie, Deze plasmonen kunnen worden beinvloed door een longitudinaal 

elektrisch veld dat b.v. is ontstaan t,g,v, longitudinale optische 

roostertrillingen (L,O, fononen). Indien de bijbehorende L.O. fonon

frequentie ver van de plasmafrequentie vandaan ligt, zullen de absor

berende processen t,g,v. het L.O. fonon en het plasmon elkaar niet bein

vloeden, We kunnen deze processen dan als van elkaar gescheiden beschouwen, 

De manier waarop beide absorberende processen tot uiting komen in het re

flektiespektrum, is karakteriserend voor beide soorten absorberende pro-

cess en, 

In de onderzochte materialen liggen de plasmafrequentie en de L,O, fonon

frequentie kort bij elkaar. De absorberende processen t.g.v. het plasmon 

en het L,O, fonon zullen elkaar nu gaan beinvloeden, en zijn dan ook niet 

meer als van elkaar gescheiden te beschouwen. We spreken in dit geval van 

plasmon-fonon koppeling, deze koppeling komt tot uiting in het reflektie

spektrum van een dergelijk systeem. De resulterende L.O, gekoppelde modes 

zijn dan de modes van het gekoppelde systeem van het plasmon en L,O, fo

nonen, De mate van deze koppeling komt tot uiting in de frequentie ver

schuiving van de L,O. gekoppelde modes t.o,v, de L,O, fononen~_en ~s af

hankelijk van de parameters van zowel de vrije ladingsdragers als de fo-

nonen. 

Het afstudeerwerk is in 3 fasen te onderscheiden, Begonnen ~s met de ver

dere opbouw van de Fourierspektrometer in samenwerking met de groep Mag

netische Ordeningsverschijnselen [3] , [20]. In de eerste fase werden on

der andere de ijkreflektiemetingen verricht, Vervolgens werden reflektie

metingen verricht aan cd
3

P
2 

en Cd
3

As
2

• 

Met behulp van de Kramers-Kronig analyse bepalen we de complexe dielektri

sche funktie. Hierop volgend werden de relevante parameters uit de dielek

trische funktie bepaald, 
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Daarvoor is een ontwikkelde methode, waarmee de T.O. en 1.0. gekoppelde 

modes van dergelijke systemen bepaald worden [II], verder uitgediept. 

In hoofdstuk II wordt ingegaan op een algemeen model van de complexe 

dielektrische funktie. 

De experimentele technieken worden in hoofdstuk III aangegeven. 

In hoofdstuk IV wordt de numerieke procedure ter bepaling van de T.O. 

en 1.0. gekoppelde modes behandeld. 

De resultaten van de metingen en de diskussies volgen in het laatste 

hoofdstuk. Daarna volgen enige conclusies omtrent het verrichte onder

zoek en worden tevens enkele suggesties gegeven voor verder onderzoek. 

In hoofdstuk III wordt i.v.m. de Fourierspektrometer de grootheid a 
-! 

( uitgedrukt Ln em ) gebruikt. In de twee laatste hoofdstukken wordt 

de grootheid w gebruikt om de eigenfrequenties van de verschillende 

modes aan te geven. Deze grootheid wordt daar uitgedrukt in em-! om 

overeenkomst te krijgen met de eerder gebruikte grootheid a. 
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Hoofdstuk II. THEORIE VAN DE DIELEKTRISCHE FUNKTIE. 

II.I. Optische constanten. 

Uitgaande van de maxwellvergelijkingen kan men de volgende relaties 

afleiden [8]: 
met fi = n - iK 

Hierin is fi de complexe brekingsindex, K de extinctiecoefficient en € 

de complexe dielektrische funktie. 8
1 

en 82 zijn resp. reeel en imaginair 

deel van de dielektrische funktie. n is de brekingsindex. 

Uit vergelijking (I) volgt dan: 
2 2 

n -- K 

82 = 2nK 

terwijl 2n2 2 + 8 2)! = (8 + 81 1 2 
2 2 I 

2K = (8 1 + 82)2 - 8 
2 I 

Bij loodrechte inval van licht kunnen we de amplitude-reflektiecoefficient 

r van het grensvlak t.o.v. vacuum definieren als : 

n-1 - iK 
r = n+1 - iK = n. -

n. + 
= lrl eicp , met -TI < cp < 0 

De reflektiecoefficient R wordt nu gegeven door 

Voor een dergelijk systeem leidde Cardona [19] af, 

w oo ln( R(w)/R(w ) ) 
q, (w ) = 2. P J ------=o:...-_ 

0 2 2 
TI ow -w 

0 

dw 

Door numerieke integratie is dus cp (de fasecoefficient van Fresnel) uit de 

reflektie te bepalen, mits deze bekend ~s op het hele interval 0 < w < oo, 

Aangezien uit vgl. (6) en (7) volgt dat 

- R 
n = 1 

1 + R - 2R 2 cos¢ 

en K = 2R~sincp 
1 + R- 2R!coscp 

(I) 

( 2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

( 10) 
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kunnen we zodoende uit een gemeten reflektiespektrum en de hieruit 

berekende fasehoek ¢ , de grootheden ( n,K) of ( E 1,E 2) bepalen. 

Een dergelijke procedure wordt een Kramers-Kronig analyse genoemd. 

11.2. Ret bestaan van L.O. en T.O. modes. 

Elektromagnetische golven moeten aan de maxwellvergelijkingen voldoen. 

Deze luiden in geval van een halfgeleider : 

v -+ -~ ( 11 ) X H = D 

-+ -+ 4 
\l x E. = -~ H (12) 1.nt 0 

~ -+ (13) . D = p = 0 

-+ -+ (14) \l . H = 0 

Met E. het lokale veld enD de dielektrische verplaatsing.H 1.s de magne
l.nt 

tische veldsterkte en p is de ladingsdichtheid. 

Substitueren we nu vlakke golven van de vorm 

A= A exp{i(wt- k•1)} 
0 

dan worden de maxwellvergelijkingen: 

-+ -+ -+ 
k X H = - wD 

k -+ 
~ wH x E. = 

1.nt 0 

-+ -+ 
k D = 0 

-+ -+ 
k . H = 0 

Bovendien meet nog aan de materiaalvergelijking 

-+ -+ 
D = E: s E. 

0 1.nt 

voldaan zijn. 

Substitueren we vgl. (19) 1.n vgl. (17) dan verkrijgen we 

-+ -+ -+ 
D = k • E. E: E = 0 

l.Ut 0 

(15) 

(16) 

(17) 

( 18) 

(19) 

(20) 

Voor het niet triviale geval dat E. # rr ' wordt aan vgl. (20) voldaan 1.nt 
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als I) € 0 

Met vgl. (15),(18) en (19) verkrijgen we d~t dan H = 0 meet ZLJn, 
~ ~ ~ ~ -+ 

en m.b.v. vgl. (16) vinden we dan dat k x E. = 0, dus k //E. . Lnt Lnt 
Een longitudinaal E veld kan zich , voor die frequenties waarvoor € = 0 , 

voortplanten als een longitudinale golf. 

In het geval van intrinsiek materiaal geven de frequenties waarvoor E = 0, 

de eigenfrequenties weer van de 1.0. fononen. In een gedegenereerde half

geleider zal er een wisselwerking bestaan tussen het longitudinale elek

trische veld van het 1.0. fonon , en het longitudinale elektrische veld 

ten gevolge van het plasmon. De modes van dit gekoppelde systeem noemen 

we de 1.0. gekoppelde modes en treden op als E = 0. 

2) 
~ -+ 
k • E. = 0 Lnt 

-+ -+ 
Met k :f:. 0 

~ ~ 

geeft dit k ~ E. • Ret veld in de halfgeleider LS dan 
Lnt 

transversaal en kan bij elke frequentie voorkomen. Ret blijkt echter [ 4] 

dat de transversale eigenfrequenties optreden bij de polen van E. 

In een gedegenereerde halfgeleider, zoals in ons geval, is de wisselwerking 

tussen de elektrische velden van de transversale fononen en van de vrije 

elektronen verwaarloosbaar. De eigenfrequenties van de T.O. fononen worden 

dan weergegeven door polen van de dielektrische funktie € . 
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II.3. De gefaktoriseerde dielektrische funktie. 

Volgens Kukharskii [10] kan voor een gekoppeld systeem van vrije la

dingsdragers en fononen de zgn. gefaktoriseerde dielektrische funktie f 

weergegeven worden 

f(w) 

door 
N+l 

€ 
00 

II Cw 2
-

j=l 

N 
w(w- iy) II (w2- 2iy .w- w2 .) 

p j = 1 tJ tJ 

(21) 

Met: yp de demping van het plasmon, yp = 1/T met T de botsingsrelaxatietijd 

w de complexe frequentie gedefinieerd door w = w + in 

s de hoogfrequente dielektrische constante 
00 

N het aantal fononen. 

De nulpunten van ~(w) worden gegeven door 

w = nj = ±Cnfj - rtj)i + ir1j 

De polen van s(w) worden gegeven door : 
I 

w = 0 'w = iy en w =e. = ±(w2 . y 2 .) 2 + iy . 
p J tj tj tj 

De complexe frequenties van de T.O. modes en de gekoppelde 1.0. modes 

worden gedefinieerd door die polen en nulpunten van s(w) met een positief 

reeel deel. 

De eigenfrequenties van de T.O. en gekoppelde 1.0. modes worden gegeven 

door !e. I= w . resp. ln. I= nl. ' hun dempingsconstanten worden gegeven 
J tj J J 

door y . 
tJ 

resp. r lj. 
Door breuksp li tsing van vgl.(21) kunnen we ~(CJ) ~n een som-vorm schrijven als: 

s(w)= s 
00 

+ 
+ _A_l + __ A_2_ + ~ f Bk 

w w - iy k=tL<w- e 
p lk 

-
Bk ~ 

+ l 

cw + e - iy )J 
lk tk iy tk) 

I 

met elk= (W~k- Y~k) 2 (k=I,2,···,N) 

Men kan de termen met B~ en B~ weer onder een noemer brengen, en verkrijgt 

dan 

+ - . ( + " + -
AI A2 N f e lk(Bk - B ) - ~tk Bk + B ) + w(Bk + Bk)L 

s(w)= + + k k 
€ +- L: l f 00 

w w - iy ~2 - w2 p k=l w - 2iy tkw tk 

(22) 
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± 
M.b.v. de complexe funktietheorie zijn er relaties voor A

1
, A

2 
en Bk 

afgeleid [11] • Er kan aangetoond worden dat Bf 

grootheden z~Jn waarvoor geldt: 
+ = {- B-}* 

Bk k (23) 

Dit houdt ~n dat de gekoppelde L.O. modes verschuiven als funktie van 

de parameters van de vrije ladingsdragers, zodanig dat de coefficienten 

B± constant blijven. 
k 

De volgende relaties kunnen voor de plasmafrequentie w en statische 

diel~ktrische constante Es worden afgeleid [II] . 

a) 

N+1 

II rG~J· 
J'=] 

w2 =----
P N 

II 
j=I 

p 

(24) 

Vgl. (24) is de zgn. gegeneraliseerde Lyddane-Sachs-Teller relatie [12] 

voor een gekoppeld 

b) 

plasmon-fonon systeem. 
N+l 

II (-y
2 

+ 2yPr1J. - rGfJ.) 
j=I p 

N 
II (-y 2 + 2y y . - w2

.) 

We voeren een 
j=I p p tJ ta 

oscillatorsterkte voor het k e 

(25) 

fonon in als: 

(26) 

Voor de statische dielektrische constante kunnen we dan schrijven: 

e 1 k(B~- B~) - iytk(B~ + Bk) 
(27) 

II. 4. Vergelijking met het klassieke oscillator model. 

In het golflengtegebied waarin gemeten wordt, overheersen absorptie

processen door vrije ladingsdragers en fononen. Varga [13] laat z~en 

dat we ~ nu ook kunnen beschrijven met een eenvoudiger model. 

") (28) 

") Om onderscheid te maken met de gefaktoriseerde dielektrische funktie 

s wordt voor de som-uitdrukking de grootheid s gebruikt. 
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-met: Ep de bijdrage t.g.v. de vrije ladingsdragers. 

-e:f de bijdrage t.g.v. de fononen. 

De bijdrage vane: kan benaderd worden met he~ zgn. p 
w2 

e: = - E p 
p 00 

w(w - iy ) 
p 

met: wp de plasmafrequentie (w2 = N e 2/e: e: m*) 
p 0 0 00 

Yp de plasmondemping, m* de effektieve massa 

N0 de vrije elektronenconcentratie. 

Drude-model [ 14] • 

(29) 

De bijdrage sf wordt beschreven door de Helmholtz-Kettler-relatie [15]. 

(30) 

De statische dielektrische constante wordt nu gegeven door: 

E =E +l:6e:. (31) 
s 00 • J 

Voor het vergelijken van de gefaktoriseerde dielektrische funktie en het 

klassieke oscillatormodel beschouwen we het eenvoudige geval dat we in 

ons systeem geen vrije ladingsdragers en slechts een transversaal fonon, 

met frequentie wt hebben. f wordt dan (met weglating van de index j): 

6e:w2 

t 
(32) 

w2 
- 2iwyt- w~ 

De dielektrische funktie van vgl. (22) gaat voor reele frequenties over ~n 

+ + - + - + - ) 
~= 

B B 8(B -B ) -iyt(B +B ) +w(B +B 
E + + = e: + 1 

00 00 

w2 -2iy w -w2 w -8-iy w +8-iy 
1 t I t t t 

(33) 

We stellen B+ = a+iB 
' en dus B = -a +iB. 

M.b.v. vgl. (26) gaat vgl. (33) dan over in 

w~ 6t:. - 2iSw 
(34) E 

00 
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Voor een systeem met s1echts een fonon ge1dt dat S = E (y- y1), z~e 
co t 

vg1. (8) uit [11]. Met dit gegeven gaat vg1. (34) over ~n, 

E: = € 

w2 {~e: - 2i w 2 e: (y - y ) } 
t w 00 t 1 (35) 

00 

We kunnen vg1. (35) m.b.v. de Lyddane-Sachs-Te11er re1atie [12} 

~E: = E: 
00 

met w
1 

de resonantiefrequentie van het 1.0. fonon, omschrijven tot 

~e:w~ {1 -
(36) 

Op twee manieren kunnen we de po1en-nu1punten-vorm van s(w) verge1ijken 

met de k1assieke oscillator-vorm voor E(w) van vg1(32). 

1) We kunnen (35) schrijven a1s 

€ = E: 
00 

w2~E: 
t 

w2 
- 2iwy t - w~ 

(37) 

en z~en een comp1exe 

ontstaan. 

frequentie-afhanke1ijke osci11atorsterkte 

~€ = ~€ -2i ~ E: (y - y ) 
2 00 t 1 

wt 

(38) 

2) We kunnen (36) schrijven a1s 

~e:S"l~(w) 
(39) 

en zien zo een comp1exe frequentie-afhanke1ijke oscillatorfre-

quentie 

S"lt(w) = wt{1 - (40) 

en een demping 

(41) 

ontstaan. 
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Afhankelijk van de manier waarop we de -po.len-nulpunten-vorm voor de dielek

trische funktie vergelijken met de klassieke oscillator-vorm, introduceren we 

dus een complexe frequentie-afhankel_ijke oscillatorsterkte (vgl. 38), of 

een complexe frequentie-afhankelijke oscillatorfrequentie (vgl.40) met een 

aangepaste demping (vgl.41). Men kan het verkregen resultaat van de vgll. 

(37) en (39) weer terugbrengen naar vgl.(32) door Yt = y 1 te stellen. Dit 

wil dus zeggen dat de gefaktoriseerde dielektrische funktie toelaat dat 

y t f. y 
1 

, terwij 1 de He lmho.l tz-Ke tt ler-rela tie alleen het geval Y t = y 
1 

beschrijft. 

Concluderend kan men dus stellen dat de polen-nulpunten-vorm voor s(w) een 

algemener model is dan de beschrijving van de dielektrische funktie m.b.v. 

vgl. ( 32). 
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Hoofdstuk III, EXPERIMENTELE TECHNIEKEN, 

III.l. Meetopstellingen, 

Voor de reflektiemetingen 1s gebruik gemaakt van twee verschillende spek-

trometers; 

1) Beckman IR4250, een double beam spektrometer met een bruik

baar meetbereik van 350 em - 1 tot 4.000 em - 1• 

2) Grubb Parsons Fourierspektrometer opgebouwd door Groh [3] . 
-r Deze spektrometer heeft een meetbereik van 50-500 em . 

Hoe de reflektiemetingen verricht worden met de Beckman spektrometer, wordt 

uitvoerig beschreven in het afstudeerverslag van van Oosterom [16]. 

Wat betreft de Fourierspektrometer wordt grotendeels verwezen naar het af

studeerverslag van Groh [3]. 

We zullen aan de hand van een principeschets 1n het kort de werking be

schrijven, zie figuur 1. 

Figuur 1: Principe-sahets van de Fourierspektrometer. 

Als lichtbron wordt een hoge druk kwiklamp gebruikt. Voor amplitude

modulatie wordt de straling door een chopper onderbroken. De evenwijdige 

bundel afkomstig van de collimator wordt in de interferometer door de 

beamsplitter in twee deelbundels gesplitst. 
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Na reflektie tegen beweegbare en de "vaste" spiegel worden de twee deel

bundels weer door de beamsplitter samengevoegd, en interfereren ze met 

elkaar. Zo treedt er weer een evenwijdige bundel uit de interferometer. 

Deze bundel valt via het sample en een aantal spiegels op een infrarood

detektor (Golay-cel).Het sample (b.v. een preparaat of een ijkspiegel) 

wordt m.b.v. nagellak op een diafragma gemonteerd, zie figuur 2. 

nageZZak p,reparaat 

zwart viZt optisah zwarte Zak 

Figuur 2: Een preparaat gemonteerd op het diafragma. 

Dit diafragma wordt op z~Jn beurt gemonteerd op een diafragmahouder. 

Het diafragma zorgt er voor dat de sample-oppervlaktes voor preparaat 

en ijkspiegel gelijk zijn, en draagt er zorg voor dat de positie van het 

reflekterend oppervlak van preparaat en ijkspiegel steeds dezelfde ~s. 

M.b.v. de instelling van de diafragmahouder d.m.v. een laser zoals aan

gegeven door Bosch [1], kan nog worden nagegaan of het sample eventueel 

scheef is opgeplakt. De voorkant van het diafragma is steeds van zwart 

vilt en optisch zwarte lak voorzien. Uit reflektiemetingen aan zwart vilt 
-1 

blijkt dat dit materiaal in het golfgetalgebied van 50 - 500 em. max~-

maal 1.5% reflekteert. Na de montage van het sample wordt de instelling 

van de samplekamer steeds gemaximaliseerd door m.b.v. de stelschroeven 

de spiegels zodanig te verdraaien dat de hoogte van de centrale piek in 

het interferogram maximaal wordt. 

Door Schleijpen is een vacutimafdichting voor de Winstonconus ontworpen [20]. 

Deze vacutimafdichting is vervaardigd van wit polyethyleen. Dit materiaal is 

erg zacht, het dunne venster (dikte 0.3mm.) (zie figuur 3) gaat dan ook bij 

een geringe mechanische vervorming stuk. Daarom ~s voor de vervaardiging 

van deze afdichting een sterk en taai materiaal genomen, nl~ zwart poly

~thyleen. 
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~venster, dikte 0.25 

..------1(1 \~------, 
mm 

Figuur 3 De vacuilmafdichting van de Winstonconus. 

Om aliasing [3] tegen te gaan moet Ln ons geval het licht met golfgetallen 
-1 

groter dan 1000 em weggefilterd worden. Voorheen kwam deze filterende wer-

king tot stand door in de lichtweg een folie van zwart landbouwplastic aan 

te brengen. Het door ons, van zwart polyethyleen, vervaardigd venster (dikte 

0.25 mm.) blijkt de vereiste filterende eigenschappen reeds te bezitten, 

zie de transmissiekarakteristiek in figuur 4. Hierdoor werd het zwart land

bouwplastic overbodig. 

0.6~--------------------------------------------------------------------------------------------. 

0.4 

0.3 

0.2 

0. I 

200 300 400 500 600 700 800_1 900 1000 
~ w (em ) 

Figuur 4 :Transmissiekarakteristiek van het vervaardigde venster. 

Ter vervaardiging van een dergelijke afdichting, kan men gebruik maken van 

een mal. We vullen deze mal ruimschoots met zwarte polyethyleen korrels. Ver

volgens wordt het geheel verwarmd tot circa 170 °C. Daarna moeten de korrels 

1100 
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rn.b.v. een pers tot e~rea 2000 kgf. worden sarnengedrukt. Hierna kan de 

vaeulirnafdichting op een eenvoudige rnanier uit de mal verwijderd worden. 

Eventueel kan het venster rn.b.v. de natslijprnaehine, rnerk Metaserv (ge

bruikte korrelgrootte 13- 14 ~rn), worden afgeslepen tot de gewenste dikte. 

Het gebied van 350 - 500 ern-! is het overlappingsgebied van beide spek

trorneters. We hebben beide spektrorneters ~n dit gebied geijkt rn.b.v. CaF
2

. 

Zoals onderstaande tabel I laat zien, is er een goede overeenkornst tussen 

de gerneten reflektiewaarden en de literatuurwaarden [26]. 

De relatieve fout bij de reflektiernetingen uitgev0erd op de Beckrnanspektro

rneter en de Fourierspektrorneter is voorlopig gesteld op 5%. 

-J w (em ) Beekmanspektromtr. Fourierspektromtr. Lit.[26] 

350 0.78 0.75 0.76 

380 o. 75 o. 72 0.73 

400 0.71 0.71 0. 72 

420 0.65 0.66 0.69 

450 0.56 0.55 0.57 

500 o. 13 o. 13 o. 12 

Tabel I: Gemeten rejt~ktiewaarden van CaF2 
m.b.v. Beckman - en Fourierspek-

trometer. 

III.2. Modulatieteehnieken. 

Als we een breedbandspektrum S(o) besehouwen, wordt de intensiteit bij het 

uittreden uit de samplekamer gegeven door [3], 
co 

I(x) = J B(o)S(o){J + cos(2nox)}do 
0 

(42) 

Hierin is x/2 het versehil in afstand tussen de beide spiegels t.o.v. de 

beamsplitter. De beamsplitter~opbrengst geven we aan met B(o). 

Bij amplitudemodulatie wordt de straling periodiek met een frequentie w' 

onderbroken met behulp van een chopper. De faktor S(o) wordt dan een perio

dieke funktie van de tijd. 
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Indien men detekteert met een detektor met spektrale gevoeligheid Q(0), en 

een lock-in versterker afgesteld op w', vindt men in het meest ideale geval 

als interferogram [3], { oo } 
v (x) = l li (0) + f Q(0)B(0)S(0)cos(2TI0x)d0 a 2 2 a 

0 

(43) 

dit is een oneven funktie, 
00 

met I (0) = f Q(0)B(0)S(0)d0 
a 

0 

de 
Voor grate waarden van x wordt de 2 term van vgl.(43) erg klein. We bepa-

len in dat geval dus de gemiddelde term I (0). 
a 

In de praktijk wordt als meetmethode meestal de zogenaamde fasemodulatie 

toegepast [3]. In dat geval laten we de vaste spiegel trillen met een fre

quentie w' en een kleine amplitude a/2. Het totale optische weglengteverschil 

wordt dan: x + acosw't. 

Het detektorsignaal in geval van fasemodulatie wordt dan [3]: 

Vf(x,t)=J Q(0)B(0)S(0){r + cos(2rr0{x + acosw't})}d0 (44) 
0 

Indien we detekteren met een ideale detektor en met een ideale lock-in 

versterker, afgesteld op w', vinden we na uitwerken van vgl. (44) [3], 

als interferogram: 
00 

= -2 f Q(0)B(0)S(0)J
1 

(2rr0a)sin(2TI0x)d0 
0 

Merk op dat het interferogram een oneven funktie Ls. 

We voeren nu het spektrum in: 

(45) 

en zetten P£(0) oneven voort voor 0 < 0. We zien dat dan met vgl. (45) 

geldt, 

Vf(x) = - f Pf(0)sin(2TI0x)d0 (46) 
-oo 

We krijgen dan na een sinusfourier-transformatie van het interferogram 

het gewenste spektrum, 
+OO 

P£(0) = - f Vf(x)sin(2TI0x)dx 
-oo 

(47) 
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In appendix A is dit voor een laserlijn met golfgetal o uitgewerkt. 
0 

Het interferogram wordt in werkelijkheid verkregen door dit op discrete 

equidistante intervallen te bemonsteren (sampling). Daarom moeten we 1n 

plaats van vgl. (47) een discrete fouriertransformatie toepassen. 

111.3. Meetgebieden van de beamsplitters. 

De beamsplitter-opbrengst B(cr) van een bepaalde beamsplitter is een perlo

dieke funktie van het. golfgetal. Ten gevolge van interferentie door mul

tipele reflektie liggen de nulpunten bij [3] , 

k= 0,1,2, .... (48) 

met d de dikte van de beamsplitter, en n de brekingsindex van het materiaal 

(mylar). Deze beamsplitter-opbrengst B(o) staat in fig. 5 voor enkele beam

splitters aangegeven (mylar met diverse diktes). 

1 d=2SJJm d= 6,2S~m d92,SJJm 

...... 
V'l 
<.!) 

z 
liJ 
0:: 
m 
a.. 
0 

0:: 
liJ ...... 
...... 
....I 
a.. 
V'l 
~ 
<t 
UJ 
m 

0 100 200 300 L.OO sao 600 - 0'"' < CM-1l 

Figuur 5 EeamspZitter-opbrengst van enkeZe beamspZitters. 

De dikte van de beamsplitter bepaalt dus mede het meetgebied van de Fourier-
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spektrometer. Deze dikte wordt dan oak steeds zo gekozen dat het golfgetal 

behorende bij het eerste maximum ongeveer midden in het meetgebied ligt 

waarLn men op dat moment geinteresseerd is. Beamsplitters met verschillende 

diktes delen we dan oak in naar hun meetbereiken. 

Indien de intensiteit I , gereflekteerd door de ijkspiegel, Ln een bepaald 
0 

gebied lager dan ongeveer 30% van de maximale intensiteit komt, wordt er 

overgegaan naar een beamsplitter die in dat gebied een grotere opbrengst 

heeft. We kunnen hierbij een onderscheid maken voor metingen uitgevoerd met 

fasemodulatie en amplitudemodulatie (III. 1.), zie tabel 2. 

Gezien de voordelen van fasemodulatie t.o.v. amplitudemodulatie [3], is 

steeds gemeten met fasemodulatie, het detektorsignaal wordt dan weergegeven 

door vgl. (44). We verkrijgen een optimaal resultaat als het eerste nulpunt 

van de beamsplitter samenvalt met het eerste nulpunt van de Besselfunktie 

J 1(2TIOa). Dit gebeurt als we de amplitude van de trillende spiegel a/2, 

zodanig instellen dat geldt: a = 3.84 I (2TI~) zie tabel 2. De amplitude 

van de trillende spiegel wordt contactloos gemeten met behulp van een 

meetkop afkomstig van KAMAN Instruments Inc. De output van dit apparaat 

wordt m.b.v. een lock-in versterker gemeten. 

In onderstaande tabel 2 is de instelling van de amplitude van de trillende 

spiegel bij verschillende beamsplitters weergegeven. 

dikte ok 

(lJm) 
-1 

(em ) 

6.25 580 

12.5 290 

25 145 

a/2 lock-in* 
-1 meetbereik (em ) 

(lJm) (mV) fasemodulatie amplitudemodulatie 

5.3 3.75 200 - 450 150 - 500 

10.6 7.5 90 - 220 80 - 240 

21.2 15 50 - 110 40 - 120 

Tabel 2: Meetgebieden van de verschillende 

beamsplitters. 

*Dit is de spanning die door de lock

in versterker gedetekteerd wordt. 
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111.4. Ghostlines. 

Bij het samplen moet de beweegbare spiegel steeds verplaatst worden over 

een afstand ~x/2, Deze verplaatsing komt voort uit een draaiing van een 

micrometerschroef, Ret is gebleken [3} dat de micrometerschroef een periodie

ke afwijking heeft met amplitude s/2 en met een periode van een omwenteling 

van de micrometerschroef (gelijk aan 1/2), Ret optisch weglengteverschil bij 

het samplen wordt dan : 

x = n~ + ssin(2Tin~/l) (49) 

We zullen het effect van een periodieke afwijking in de micrometerschroef 

verder uitwerken voor een interferogram met fasemodulatie verkregen, van een 

laserlijn met golfgetal a , 
0 

Ret interferogram wordt dan met (46) 

(50) 

We gaan dit interferogram samplen op de manier zeals (49) dit aangeeft en 

verkrijgen dan een discreet interferogram : 

00 

L: sin(2Tia x) o{x- n~- ssin(2Tin~/l)} 
0 n=-oo 

(51) 

1ndien we dit interferogram fouriertransformeren, gaan we er van uit dat de 

sample-afstand constant is, Ret gevolg hiervan is dat bij bepaalde waarden 

van x = ~x n = 0, ±1 , ±2, ..• , eigenlijk de funktiewaarden neerzetten 

die bij de waarden van x = n~ + ssin(2Tin~/l) gemeten z~Jn. 

Dus het interferogram wat we nu gaan transformeren is 

00 

L: sin{2Tia (n~ + ssin(2Tin~/l))} o(x- n~) 
0 n=-oo 

(52) 

Na uitwerking van de Fouriertransformatie (zie appendix B) volgt uit (52): 

00 

P£(a) = Pf(a
0

) L: J (2Tia S) o{~x(a-a -m/1)} 
m o o 

(53) 
m=-oo 

Dit ~s een serie lijnen voor a a + m/1 = a + m~a 
0 0 

m 0, ±I , ±2, . • . • 
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De hoofdlijn (m=O) heeft de grootste intensiteit. De intensiteiten van de 

ernaast gelegen ghostlijnen zijn door de faktor 

hetgeen geillustreerd is in figuur 6. 

J (2TI0 E) veel kleiner, 
m o 

0 -60 
0 

0 
0 

0 +60 
0 

0 +260 
0 

Figuur 6: Het spektrum Pf(0) met de hoofdlijn in 0
0 

en de ghostlijnen. 

We zullen nu de invloed van dergelijke ghostlijnen nagaan bij gebruik van 

een continu lampspektrum *). 

Gaan we over op een continu spektrum dan zal er naast de hoofdlijn bij 0 

ook een bijdrage zijn ten gevolge van ghostlijnen behorende bij een intensi-

teit ~n 0 + m60 m = 0, ±I , ±2 , 

Deze bijdragen worden echter kleiner bij grotere waarden van m ten gevolge 

van de faktor J . We zullen daarom termen waarbij lml > 2 verwaarlozen. m , 
Voor de totale intensiteit bij golfgetal 0,uitgedrukt in Pf(0) vinden we dan: 

Pf(0)~ Pf(0)J
0

(2TI0E) tP£(0+60)~! (2TI(0+60)E) +Pf(0+260)~2 (2TI(0+260)E) 

(54) 

We ontwikkelen Pf en de Besselfunkties rand 0 en verwaarlozen termen hager dan 

2de orde in ~0. We krijgen dan 

P£(0)~ PfJo + {Pf ::f 60}*{~ 1 + :~ 1 
60} + {Pf + 2 ::f ~0}*{~2 + 2 :~2 60} 

{ 
dPf } { dJ 1 } { dPf } { dJ2 } + p - --- 60 * J - --- 60 + p - 2 --- 60 * J - 2 --- 60 ~ 

f ~ I ~ f ~ 2 ~ 

*) Alle grootheden in dit hoofdstuk zonder accent duiden op de werkelijke 

grootheden, Ret accent duidt de grootheden aan incl. het effect van de 

ghostlijnen 
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Voor Besselfunkties gelden onder andere de volgende eigensehappen [17]: 

J2n+ 1 (x) - J-(2n+l)(x) 

J2n(x) = J-2n(x) 

dJ (x) 
n 

Jn-1 (x) - Jn+1 (x)=2 ___;;:___ 
dx 

met n een geheel getal. 

Formule (55) gaat zo over ~n 

I { 2 dPf(o) 
P f ( 0 )~ P f ( 0 ) J o 1 - P f (a) do 

(56) 

(57) 

(55) 

Doordat de argumenten van de Besselfunktie klein zijn, kunnen we deze op een 

eenvoudige manier ontwikkelen [17]. We houden dan een eenvoudige uitdrukking 

over voor P£(o). 

We stellen dan dat: P£Co) = Pf(cr) + 6Pf(o) 

In figuur 7 zijn Pf(cr) en 6Pf(o)/Pf(cr) uitgezet voor een meting met een 

ijkspiegel en een willekeurig preparaat. In ons geval [3] is E = 1 ~m en 

~cr 1/1 =10 em- 1 

We zien dat de relatieve fout ten gevolge van de ghostlijnen klein is in het 

meetgebied. Bij 2 gemeten spektra P£ en P£
0 

wordt de reflektieeoeffieient R1 

gegeven door, 

p f ( l + ~p f/P f) 
R I :::: ~----_;;;_--=;__-

p 
:::: _f_(1 + 

pfo(l + 6pfo/Pfo) Pfo 

= 

-1 
Uit figuur 7 kunnen we aflezen dat ~n het gebied van 100 - 400 em de afwij-

king in R die bepaald wordt door 

is dan 6Pf
0

/Pfo afzonderlijk. In dit speeifieke gebied geldt dan 
-I 

R:::: R' . In het gebied a > 400 em wordt de relatieve fout veel grater, 

of 
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in dit laatste gebied gaan we echter gewoonlijk over op de reflektieme

tingen uitgevoerd op de Beckmanspektrometer. 

We kunnen dus stellen dat de invloed van de ghostliinen op het reflektie

spektrum, in het geval van een breedbandspektrum, te verwaarlozen is. 
dP 

Pas als de spektra scherpe pieken gaan vertonen ( grate dcr !) zullen de 

afwijkingen te groat kunnen worden. Ret door Groh uitgewerkte model [3] 

geldt voor het limietgeval van een oneindig scherpe spektraall~jn. 

III.S. Strooilichtmetingen. 

Onder strooilicht verstaan we het licht dat verstrooid of gereflekteerd 

wordt door een ander voorwerp dan het sample, en samen met de hoofdbundel 

gemeten wordt. 

Om inzicht te krijgen ~n de grootte van de bijdrage van het strooilicht 

verrichten we enkele eenvoudige experimenten. In het geval van deze expe

rimenten wordt er steeds gemeten met amplitudemodulatie. 

We monteren een ijkspiegel en maximaliseren de opstelling zoals aangegeven 

~n III. 1 .. Daarna wordt de beweegbare spiegel ver buiten de evenwichts

stand x = 0 gezet. Zeals aangegeven is in III.2. meten we nu een gemiddel

de intensiteit I (0). Deze I (0) kan gesplitst worden in 3 aparte bijdragen. 
a a 

Ten eerste de intensiteit I ten gevolge van reflektie aan de ijkspiegel, 
0 

ten tweede de intensiteit Is! ten gevolge van verstrooiing en reflektie aan 

diafragma + vilt, ten derde de intensiteit I 32 ten gevolge van het licht 

dat verstrooid wordt aan de wanden van de samplekamer. Deze 3 bijdragen 

zijn schematisch weergegeven in figuur Sa. 

Figuur Sa I 
0 

Isr---

I -·-·-s2 

detektor 

Figuur Sb t.I --s 

Is]----

I -·-·-s2 
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Daarna verwijderen we de ijkspiegel zodat er een gat ontstaat. We verkrijgen 

dan een situatie zeals aangegeven in figuur 8b. We hebben nu een extra bij

drage van strooilicht , 6Is. De totale intensiteit 6Is + Is! + Is 2 blijkt 

in de situatie van figuur 8b kleiner te zijn dan 0.001 van de totale inten-

siteit I +I 1+1 2 van fig.Sa. Het meetresultaat is dus 
0 s s 

6I + I + 1s2 s s I < 0.001 
I + 1sl + Is2 

0 

dus zeker 
1s l + 1s2 

$'::::! 

1s I + 1s2 
< 0.001 

I + Is1 + 1s2 I 
0 0 

In de situatie van figuur 8b was het niet mogelijk een goed interferogram 

op te nemen. We kunnen op deze manier dus niets te weten komen over de 

spektrale verdeling van het strooilicht. 

De conclusie uit deze experimenten is dat de bijdrage van het strooilicht 

tot de te meten intensiteit (gereflekteerd door het sample) in deze opstel

ling verwaarloosbaar is. 

III.6. Preparatuur. 

Bij het vervaardigen van een preparaat ~s steeds uitgegaan van gezaagde 

schijfjes met een dikte van ongeveer 1 mm en een diameter van 6 mm. 

Deze werden bij een temperatuur van circa 120 °C met hars op een doom 

geplakt. Vervolgens werden de volgende bewerkingen op het preparaat uit

gevoerd: 
I) Slijpen op een natslijpmachine ( merk Metaserv ) waarop een 

carborundumschijf ( Buehler Carbimet nr. 600 ) met een korrel

grootte van 13 - 14 ~m is aangebracht. 

2) Leppen op een Logitech PM-2 lepmachine. Er is voortdurend met 

tinsoldeerplaten gewerkt en met een diamantspray met een korrel 

grootte van I ~m. 

3) Etsen met behulp van 15 % Br - methanol oplossing. 
2 

Enkele Cd
3
As

2 
preparaten werden bij atmosferische druk onderworpen aan een 

warmtebehandeling van 1 - 2 maanden op 90 °C in een oven. 

Van de meeste preparaten werden na de reflektiemetingen, deelektronenconcentra

tie N
0 

en de beweeglijkheid ~H met de methode van van der Pauw bepaald [18]. 
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In tabel 3 zijn de preparaten aangegeven die ~n de afstudeerperiode werden 

gemaakt en doorgemeten. 

Preparaat dikte N ].lH m*/m warmte- opslinge-
0 0 

].lm 1024m-3 m2/Vsec behandeling ring 

P40-5 640 1.21 0.212 0.0553 

P31-5 540 1. 64 0.232 0.0578 

P31-11 700 1. 70 0.217 0.0572 

P39-4 600 1. 46 0.254 0.0569 

P41-6 490 1. 21 0.241 0.0553 

P32-18 470 1. 37 0. 174 0.0563 

P21-5 500 1.23 0.243 0.0554 

As63-6 2) 

As65-7 2) 

As65-8 I) 2) 

As66-3 1) 2) 

As66-6 2) 

As64-12 700 1.09 2.06 0.0386 1) 

As64-10 770 0.96 2.09 0.0377 1) 

Tabel 3: 

1) het betreffende preparaat heeft een warmtebehande-

ling ondergaan. 

2) het betreffende preparaat geeft een opsZingering te 

zien in de refZektiecurve vZak voor de pZasmakant. 

Voor de berekening van m* bij een bepaalde gemeten elektronenconcentratie 

werd voor Cd
3

P
2 

uitgegaan van de bandparameters : 

E = 0.53 eV, P = 6.7*10- 10 eVm, ~ = 0. I eV (6]. 
g 

In geval van Cd
3
As 2 werd de waarde van m* bij een bepaalde gemeten elektro-

nenconcentratie N , bepaald met behulp van de bandparameters zeals gegeven 
0 

in [7]. 
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Hoofdstuk IV. NUMERIEKE PROCEDURE VAN DE POLEN-NULPUNTEN METHODE. 

IV.!. Bepaling van 1.0. en T.O. modes. 

We gaan er van uit dat m.b.v. de diskrete Fouriertransformatie (zie III.2) 

uiteindelijk een reflektiespektrum is verkregen voor een aantal 

reele frequenties WK op equidistante afstanden h van elkaar, 

M.b.v. de Kramers-Kronig analyse wordt dan de dielektrische funktie 

berekend voor dezelfde diskrete frequenties wk. 

We willen de polen en nulpunten van de dielektrische funktie in het 

complexe vlak bepalen. Er wordt daarom eerst naar een geschikte benadering 

voor t(w) voor reele golfgetallen gezocht. Hiertoe kan men een Taylor

reeksontwikkeling gebruiken. We zetten deze analytisch voort, staan com

plexe frequenties w = w + in toe, en vinden dan voor s(w): 

t(w) ] Cw 
w=w 

k 

- w ) + 
k ] <w )

2 . - w + • • • • 
k 

(59) 

w=w 
k 

de Bosch breekt deze reeksontwikkeling af na de 2 graadsterm [!].Wever-

krij gen dan: 

s(w) s(wk) + dt ] <w - w ) + d
2s ] (w - wk)2 (60) = !-k dw2 dw w=w w=w k k 

De afgeleiden worden bepaald uit onze bekende experimentele grootheden: 

ds 1 s(wk+l) - t(wk-1) 

dw J 
= 

2h 
(61) 

w=w k 

d
2s] s(wk+l) - 2s(wk) + s(wk-1) 

= 
dw2 h2 

(62) 

w=w k 

De door Bosch gebruikte benadering (vgl. 60) gaat exact door de punten 

wk±l , wk. In de praktijk blijkt deze benadering niet nauwkeurig genoeg 

te zijn, zie IV.2. Daarom wordt vgl. (60) uitgebreid met een hogere graads
de ontwikkeling. Voor een n graadsontwikkeling verkrijgen we dan vgl. (63). 
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+ ds J (w" ) - wk + 2! 
dw 

1 d E ("' '+"'] --- w 
4! dw'+ 

W=W 
k 

w=w 
k 

- wk) '+ + ••• + ••• + 
n! 

n - w ) 
k (63) 

Voor een 4de resp. 6de graadsontwikkeling breken we vgl. (63) af na de 
de de 

5 resp. 7 term. 

Voor meer details omtrent de bepaling van de afgeleiden wordt verwezen naar 

appendix C. De stapgrootte is hier steeds gelijk genomen aan de stapgrootte 

h die gebruik wordt in de berekening van de Kramers-Kronig-integraal. Oak 

een veelvoud van h had als stapgrootte ter bepaling van de afgeleiden ge

bruikt kunnen worden. 

Voor de bepaling van elk nulpunt van ~(w) wordt verder de procedure 

gevolgd zoals deze aangegeven ~s door Gelten [11]. 

Voor de bepaling van een pool ~s de te volgen numerieke procedure dezelfde 

als bij de bepaling van een nulpunt. Aangezien een pool in de dielektrische 

funktie een nulpunt in l/s is, vervangen we in de formules (60) t/m (63) over

al s door 1/s. 

de [ Een n graadspolynoom heeft altijd n nulpunten in het complexe vlak 2]. 
de 

Voor het 4 graadspolynoom, ontstaan uit vgl. (63), blijkt dat bij een 

bepaald ontwikkelpunt wk telkens 2 nulpunten boven de reele as en 2 be

neden de reele as liggen. Deze laatste 2 kunnen verworpen worden op grand 

van het causaliteitsprincipe [19]. We geven een numeriek voorbeeld voor 

het geval dat het ontwikkelpunt wk dicht bij het exacte nulpunt ligt. 

Deze 4 nulpunten zijn in figuur 9 weergegeven. 

Figuur 9 Numeriek voorbeeld 

nulpunt 1 235.6 +2.?4i 

2 245.4 +6.01i 

3 241.4 -8.84i 

4 252.5 -4.68i 

I 
*4) 

3) 
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De nulpunten 3) en 4) hadden we reeds verworpen vanwege het causaliteits

principe. Nulpunt 1) ligt te ver van het ontwikkelpunt vandaan, zodat we 

dit oak verwerpen. Zo blijft allean nulpunt 2) nog over als een goede schat-
de ste 

ting van het werkelijke nulpunt van ~(w). Voor de 6 resp. 8 graadsont-

uikkeling kunnen we analoog te werk gaan. 
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IV.2. Toepassing op een testspektrum. 

We kunnen de numerieke procedure toepassen op een testspektrum. Voor dit mo

delspektrum nemen we een systeem, bestaande uit 2 transversale fononfrequen

ties en I plasmafrequentie, dat enigszins lijkt op een spektrum verkregen van 

Cd3P2. Voor de plasmondemping en de hoogfrequente dielektrische constante nemen 
-) 

we: y =104.8 em s = 14. In elk ontwikkelpunt wk wordt E bepaald m.b.v. vgl. p co 

(21), uitgaande van de exacte parameters. In fig. 10 is s
1 

en s
2 

uitgezet voor 

reele frequenties. Om de polen en nulpunten te bepalen worat de dielektri

sche funktie daarna ontwikkeld en voortgezet op de verschillende man~eren 

zoals in IV.!. beschreven is. We hebben bij de berekening van de € 'sin 

de ontwikkelpunten geen gebruik gemaakt van de Kramers-Kronig analyse, hier

door is een mogelijke foutenbron bij de bepaling van de afgeleiden van s 
vervallen [1]. Ret proces convergeert daardoor altijd goed bij de gebruikte 

-1 
stapgrootte van I em , zie tabel 4. 

de de 
1 steb .. 2de b .. de 

8ste exact 2 gr. 4 gr. ~J- ~J- 6 gr. gr. 
stelling stelling 

wtl 222.5 223.4 222.6 222.6 222.6 -- --
y t I 14 14.6 13.7 13.7 13.7 -- --
wt2 250 250.9 250.6 250.6 250.6 250.6 --
yt2 4.7 5.8 4.7 4.7 4.7 4. 75 --
nl1 201 .8 195.2 201.4 201.4 202.4 20 I. 3 --
ru 24 24.3 19.6 24° 24 21 ---
n12 247.2 244.2 245.5 245.5 247.2* 246.3 --
r12 6. I 9.0 6.0 6.0 6.0 5.3 --
nl3 414.9 414.9 415 415 415 -- --
rl3 41. I 40 41 41 41 -- --
L':.e: 1 6 5.6 5.23 5.44 5.86 5.42 

L':.e:2 1 3.5 1. 51 1.56 1.08 1 • 21 

+ f-665 -630 -579 -607 -650 -600 
Bl 1.+0.2i -4i -43i +29i +lSi -42i 
+ 

J-126 -442 -188 -194 -125 -151 B2 
1. -1i -24i -55i -55i +7i -61i 

Tabel 4: De resuZtaten van de 2de~ 4de~ 6de~ Bste graadsontwikkeZing. 

De oseiZZatorsterkten L':.sk (k = 1~2) zijn berekend uit form. (26). 
-1 -1 *Hier is nz2 veranderd van 244.5 em naar 24?.2 em . 

-1 -1 
oHier is rz1 veranderd van 19.6 em naar 24 em . 

AZZe vermeZde grootheden zijn uitgedrukt in em-1. 
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In tabel 4 valt op dat de nulpunten en polen bij de 4de graadsbenadering 

steeds beter bepaald worden dan bij de 2de graadsbenadering. Dit houdt dus 

in dat de hogere graadsbenaderingen voor de dielektrisehe funktie in de 

praktijk steeds beter blijken te voldoen. Bij de 4de graadsbenadering wor

den eehter ~2 en r
11 

nag niet nauwkeurig genoeg bepaald. Veranderen we nu 
-1 

opzettelijk r
11 

van 19.6 naar 24 em , dan zien we de oseillatorsterkten 

sleehts een beetje veranderen. De enige nag duidelijk afwijkende parameter 

is S\2 . Na "bijstelling" van deze parameter (zie tabel 4) blijkt dat de 

waarden van Ls
1 

en Ls
2 

nu pas goed in de buurt komen van de exaete model

parameters. 
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De grote invloed van ~lj op de waarde van 6sj is mogelijk te verklaren 

door uit te gaan van formule (27) voor de dielektrische funktie. 

We gaan weer uit van een systeem van 2 fononen met parameters 

Ytj = 0 , wtj' 6sj (j = 1,2), en een plasmon met de parameters wp en yp. 

Ret verloop van s 1 is zowel voor het 2-fononsysteem als voor het plasmon 

geschetst in figuurlla. In figuurl lb is de totale waarde van s
1 

geschetst 

volgens formule (27). De nulpunten van € van formule (27) worden gegeven 

door de nuldoorgangen van s 1 pmdat dey . 's gelijk aan nul zijn, zie fi-
t] 

guur !lb. 

We veranderen nude afzonderlijke oscillatorsterkten Ln 6s! · (j = 1,2) zo
j 

danig dat s = s + "· 6s! gelijk blijft, zie figuur !Ia !lb. Uit deze figuren s 00 '-i J ' 
is af te leiden datJbij een grote verandering van de oscillatorsterkten, de 

bijbehorende nulpunten van de gekoppelde modes in meerdere of mindere mate 

zullen veranderen. Vooral het nulpunt gelegen tussen 2 polen zal verschuiven. 

Dit effect is des te sterker naarmate de polen dichter bij elkaar liggen. 

In de praktijk hebben we te maken met het omgekeerde effect: een kleine af

wijking in de bepaling van een nulpunt dat tussen 2 polen ligt heeft rela~ 

tief grote invloed op de berekende waarden van 6s .. Daarentegen zal een af-
J 

wijking Ln de bepaling van een pool weinig of geen invloed hebben op de waar-

den van 6s .. Ret is vooral belangrijk om de nulpunten gelegen tussen 2 dicht 
J ± 

bij elkaar gelegen polen goed te bepalen. Zo dit niet gebeurt zullen de B. 's 
J 

en ook de oscillatorsterkten 6s. fors afwijken van de exacte modelwaarden. 
J 

Merk op dat door dit effect voornamelijk de onderlinge verhoudingen van de 

6s· 's be'invloed worden, zodat de grootheid s toch redelijk nauwkeurig be-
J s 

paald zal worden. 

Uit berekeningen aan diverse testspektra kunnen we concluderen dat met be-
de hulp van een 2 graadsbenadering, de polen en nulpunten reeds goed bepaald 

worden indien de fononfrequenties ver van elkaar vandaan liggen en de fononen 

ongeveer dezelfde oscillatorsterkten hebben. 

Zoals we reeds gezLen hebben worden ~ 1 en r
12 

ook bij de 4 de graadsbenade

rLng nog niet nauwkeurig genoeg bepaald. Riertoe wordt de 4de graadsbenade

ring uitgebreid tot een 6de graadsbenadering. Ret resultaat hiervan is ook 

weergegeven in tabel4. We zien wederom een verbetering optreden met deze 6de 

graadsontwikkeling, toch blijft-er nog steeds een klein verschil bestaan 

t.o.v. de exacte parameters. Breiden we 
de 

daartoe de 6 graadsontwikkeling 

· 8ste d 'kk 1' d uLt tot een graa sontw1 e Lng an zLe~ we dat de polen en nulpunten 

geheel verkeerd bepaald worden. 
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Het is bekend dat hogere graadsbenaderingen kans geven op oscillaties in 

de berekende funktie zodat de 6de en 8ste g;aadsontwikkelingen daarom mo

gelijk geen betere benaderingen zullen geven dan de 4de graadsontwikkeling. 

Daarom zal een berekening met behulp van een 6de resp. 8ste graadsontwikke

ling een nulpunt en/of pool bepalen die in hoge mate afwijken van de uit

komst verkregen met behulp van een 4de graadsontwikkeling. In het geval van 

dit testspektrum worden sommige nulpunten en polen redelijk goed bepaald 

met behulp van een 2de graadsontwikkeling. In tegenstelling tot het nulpunt 

bij ~11 , r
11 

dat we pas goed kunnen bepalen met behulp van een 6de graads

graadsontwikkeling. Een 8ste graadsontwikkeling bij dit nulpunt geeft echter 

geen betrouwbaar resultaat, omdat het gevonden nulpunt ver van het ontwikkel-
de 

punt wk vandaan ligt. Men moet er dus steeds goed voor oppassen welke n -

graadsontwikkeling men moet toepassen. 

Voor het verkrijgen van een betrouwbare banadering van een te bepalen nul

punt of pool kunnen we dan op de volgende manier te werk gaan. 

We verhogen steeds de graad van ontwikkeling voor de bepaling van de polen 

en nulpunten en zullen zo een zekere "convergentie" waarnemen, totdat de 

graad van ontwikkeling te hoog wordt en er een significant afwijkende waar-

de voor het nulpunt of de pool gevonden wordt. Voor de waarde van de uitein-

delijke parameters van de te bepalen polen en nulpunten nemen we dan de waar-

den die bepaald zijn met de hoogste graadsontwikkeling waarbij nag geen dui

delijk afwijkende waarde voor het nulpunt of pool gevonden wordt t.o.v. de 

lagere graadsontwikkelingen. 

In figuur 12 zijn de twee terugberekende reflektiespektra getekend die vol

gen uit de parametersets verkregen m.b.v. een 

1) hogere graadsontwikkeling 

2) 2de graadsontwikkeling (Gelten [11]) 

In deze figuur is duidelijk te zien dat de overeenkomst tussen het modelspek

trum en een terugberekend spektrum verbeterd indien we voor de benadering, 

van de dielektrische funktie,gebruik maken van een hogere graadsontwikkeling. 

Bij de testspektra is oak nagegaan wat de invloed van h is op de exactheid 

van de berekende resultaten. Hieruit blijkt dat: naarmate men de stapgrootte 

h kleiner kiest, zal de analytische voortzetting van de dielektrische funktie 

in het complexe vlak nauwkeuriger zijn. 

De polen en nulpunten zullen dan nauwkeuriger bepaald kunnen worden. 
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Hoofdstuk V. RESULTATEN EN DISCUSSIE. 

V.I. Metingen aan Cd3~2~ 

Voor een aantal preparaten, gegeven ~n tabel 3, zijn bij een temperatuur 

van T = 300 K reflektiemetingen verricht in het golfgetalgebied van 
-1 -1 

90 - 4000 em • In het gebied van 0 - 90 em hebben we de curve kwadra-

tisch geextrapoleerd. Hiervoor hebben we een parabool gebruikt die z~Jn 

minimum heeft bij 90 
-1 

en oploopt naar de reflektiewaarde 1 bij 0 em 
-1 

em 

In het gebied 90 - 450 em 
-1 

de reflektiewaarden genomen, die ge-van z~Jn 

meten zijn met de Fourierspektrometer. Deze reflektiewaarden zijn bere
-1 

kend op equidistante afstanden h = 3.922 em , zie formule 2.52 ~]. 
-r 

In het gebied van 450 - 4000 em is met behulp van de Beckmanspektro-

meter de reflektiecoefficient continu als funktie van w gemeten. 

In het gebied van 2000 - 4000 cm-l blijkt de reflektiecoefficient 
-1 

stant te zijn. We hebben daarom voor w > 2000 em de waarde van 

stant verondersteld. 

con-

R con-

. 

Voor de num.erieke ve~:erking LS het handig dat de reflektiewaarden gemeten 

met de Fourierspektrometer en Beckmanspektrometer met dezelfde interval

grootte bekend zijn. De reflektiewaarden gemeten op de Beckman worden om 
-1 

de 20 em afgelezen. Daarna wordt op de computer tussen deze gegeven meet-

waarden kwadratisch geinterpoleerd met de stapgrootte h. We hebben nu dus 
-1 

het reflektiespektrum verkregen van 0 tot 2000 em met een stapgrootte van 
-1 

h em • Een voorbeeld van een gemeten spektrum is weergegeven in figuur 13, 

14, 15. 

Met behulp van de Kramers-Kronig analyse LS vervolgens voor ieder preparaat 

dedielektrische funktie bepaald voor een groat aantal diskrete equidistante 
-1 

frequenties op afstanden h em 

Met de numerieke procedure beschreven ~n IV.l, de zogenaamde polen-nulpunten 

methode, bepalen we dan voor ieder preparaat een set parameters. Deze zijn 

weergegeven ~n tabel 5. Voor de hoogfrequente dielektrische constante is 

steeds E = 14 genomen [6]. 
00 

De bij de parameters vermelde absolute fout is een schatting van het ge

biedje waarbinnen deze varieren, indien we gebruik maken van verschillende 
de n graadsontwikkelingen, zie IV.2 •. 
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P21-S P31-S P31-I I P39-4 P40-S abs.fout 

wtl 227 227 216 228 228 ± I 

ytl 8 9 9 10 10 ±I 

wt2 2S6 2S4 2S6 2S6 -- ± I 

yt2 10 14 12 IS -- ±2 

wt3 314 313 313 31S 321 ± 1 

yt3 1S II 12 16 20 ±2 

~11 197 19S 208 19S 194 ±I 

rll 9 12 10 10 18 ±I 

~12 247 247 249 247 -- ±I 

r12 10 9 I 2 I I -- ±2 

~13 302 30S 3IS 299 302 ±2 

ru 14 12 IS 12 2S ±2 

~14 431 492 492 4S8 46S ±2 

r14 2S 29 29 I8 31 ±3 

b.E:I 4.8 9.8 3.0 5.8 9.5 ±I 

M:.2 2.3 2.8 2.3 3.0 -- ±I 

6E:3 1.7 1.4 1.3 2.2 2.2 ±I 

E: 22.8 28.0 20.6 2S.O 25.7 ±3 
s 

w Vgl. (24) 342 413 459 358 373 ±10 
p 

w Vgl. (2S) ~43 413 460 366 373 ±10 
p 

w (v.d.Pauw) 377 426 440 360 374 ±40 p 

y (v.d.Pauw) 50 60 55 65 70 ±6 
p 

+ {-539 -I I24 -324 -666 -1008 
Bl -98i +32i -78i -4Ii -l52i 

+ {-298 -340 -295 -370 --
B2 -23i -236i -60i -158i --
+ {-174 -205 -52 -339 -360 

B3 -30i -150i -58i -I45i +70i 

Tabe1 5: Experimenteel bepaalde parameters voor de verschillende preparaten 

Cd3P2 . Alle ve~elde grootheden zijn uitgedrukt in cm-1. 
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Vergelijken we de eigenfrequenties w . en dempingen y .van de intrinsieke 
tJ tJ 

T.O. modes van de verschillende preparaten, dan zien we dat deze niet veel 

verschillen. We kunnen dus zeggen dat de meetresultaten aan de diverse pre

paraten, in combinatie met de gebruikte polen-nulpunten methode redelijk 

goed reproduceren. 

Een resultaat van deze metingen bij 300 K is dan verder, dat er in Cd
3
P2 

3 transversale fononen aangetoond zijn. Bosch [l] heeft bij enkele Cd
3

P2 
preparaten 2 transversale fononen aangetoond. Zijn parameters stemmen goed 

overeen met die vermeld in tabel 5. Dat een extra fonon in onze metingen 

aangetoond kon worden, is te danken aan onze verbetering van de polen

nulpunten methode. De bij dit extra fonon behorende parameters konden nl. 

slechts aangetoond worden bij een 4de graadsontwikkeling van de dielek

trische funktie, zie IV.1 .. 

Recent verrichte metingen aan Cd3P2 bij lage temperaturen [22], brengen 
-1 . 

Ln het gebied van 90 - 4000 em geen nLeuwe fononfrequenties aan het licht. 

In het gemeten gebied mogen we dan voor Cd
3

P2 veronderstellen dat geldt : 

N = 3. 

De 1.0. gekoppelde parameters zijn afhankelijk van de vrLJe ladingsdragers

parameters, we kunnen ze dan ook niet voor de verschillende preparaten met 

elkaar vergelijken. 

In de buurt van w = 0 cm- 1 is de dielektrische funktie niet nauwkeurig ge

noeg te berekenen, omdat de reflektiecoefficient in dit gebied niet experL

menteel bepaald is. Om deze reden kon de waarde van y niet bepaald worden 
p 

met behulp van de polen-nulpunten methode. Daarom is in tabel 5 de waarde 

van y uit transportmetingen weergegeven. 
p 

Uitgaande van tabel 5 zijn de volgende opmerkingen te maken : 

1: Met de experimenteel bepaalde parameters is met behulp van de 

gefaktoriseerde dielektrische funktie gegeven in vgl.(21), de reflektie

curve terugberekend. De resultaten zijn weergegeven in figuur 13, 14, 15 

(onderbroken curve). Het is duidelijk dat de struktuur van de gemeten re

flektiecurve goed wordt beschreven door deze berekende curve. De absolute 

waarden van de reflektiecoefficienten komen echter niet goed met elkaar 

overeen. 

2: In tabel 5 ZLJn de plasmafrequenties gegeven volgens vgl. (24) 

en vgl. (25). Hieruit blijkt dat beide berekende waarden goed met elkaar 
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Cd3PlP2 L-5 

N =1.23* 10 24 m~ 3 

0 

~H = 0.24 m2 /Vsee 
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Figuur 13 Het gemeten ref1ektiespektrum van preparaat P21-5 ooo 

Theoretisch berekende spektra m.b.v. vgZ.(21)-----

vgZ. (28)---
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Figuur I4 Het gemeten reflektiespektrum van preparaat P31-5 ooo 

Theoretisch berekende spektra m.b.v. vgZ.(21)-- ---

vgl. (28) ---
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Figuur 15 Het gemeten rejtektiespektrum van preparaat P31-11 aaa 

Theoretisch berekende spektra m.b.v. vgl. (21)--

vgZ. (28)---

overeenkomen. In de gegeneraliseerde Lyddane-Sachs-Teller-relatie (vgl.24) 

komt de plasmondemping niet voor als parameter, in vgl. (25) daarentegen wel. 

We kunnen dan uit de overeenkomst tussen deze berekende plasmafrequenties 

concluderen dat de waarde van y een betrouwbare waarde is. 
p 

3: De waarde van w bepaald met behulp van de van der Pauw-
p 

methode is tot op 10% nauwkeurig bekend (zie tabel 5). We kunnen dus zeg-

gen dat ~n het geval van Cd3P2 een goede overeenkomst bestaat tussen de 

plasmafrequentie bepaald uit optische metingen, en de plasmafrequentie be

paald uit transportmetingen. 

4: Ret blijkt dat de waarden van B: ( k = 1,2,3 ) , en dienten

gevolge oak ~sk, nogal sterk varieren van preparaat tot preparaat. Dit wordt 

veroorzaakt door een te onnauwkeurige bepaling van de 1.0. gekoppelde modes. 

De afwijkingen van de waarden van de 1.0. gekoppelde modes hebben veel in-
+ vloed op de waarden van Bk. Zie hiervoor de testspektra in IV.2 .• 

Uitgaande van de resultaten van tabel 5, is voor de statische dielektrische 

constante als gemiddelde waarde bepaald: s = 24 ±3. Onze berekende waarde s 
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1.s 1n goede overeenkomst met de vermelde waarde 6s = 9 , volgend uit trans

portmetingen [24]. In de door ons gegeven gemiddelde waarde vanE is de 
s 

waarde voor het preparaat P40-5 niet opgenomen, omdat we bij dit preparaat 

maar 2 T.O. modes konden aantonen. 

5: Er zijn berekeningen uitgevoerd met testspektra waarbij de 
-1 

fononfrequenties ver uit elkaar liggen ( verder dan 50 em ). 

Hieruit blijkt dat in deze gevallen de T.O. en L.O. gekoppelde modes dus

danig goed bepaald kunnen worden, dat de testspektra door de terugbereken

de spektra goed tot dekking worden gebracht. 
-1 

Als de diverse fononfrequenties dicht bij elkaar ligg~n (circa 20 em ), 

blijkt dat er grote verschillen optreden 1n de terugberekende reflektie

spektra ten opzichte van de testspektra. Uit de niet nauwkeurig genoeg te be

palen parameterset van de 1.0. gekoppelde modes, zijn deze grote verschillen 

in de reflektiespektra te verklaren, zie IV.2 .. Ditzelfde effect zien we.ook 

bij onze Cd3P2 preparaten optreden. De fononfrequenties liggen bij dit ma

teriaal erg dicht bij elkaar. 

6: Er is ook nog gekeken naar de invloed van de vorm van de ex-
-J 

trapolatiecurve in het gebied van 0 - 90 em Lineaire extrapolatie, van 

de waarde bij 90 em-! tot de reflektiewaarde I bij 0 em-!, blijkt weinig 

of geen invloed te hebben op de berekende parametersets. 

We kunnen voor een beschrijving van Cd
3
P2 ook uitgaan van de dielektrische 

funktie s (vgl. (28)). Als startparameters voor w . ' y . en 6s. ( l = I, 2, 3 tl tl 1. 

worden de gemiddelde waarden genomen die volgen uit de gegevens van tabel 

Voor de hoogfrequente dielektrische constante veronderstellen we wederom 

E
00 

= 14, terwijl de plasmafrequentieen de plasmondemping volgen uit trans

portmetingen. 

) 

5 

Met behulp van het computerprogramma KBWDSPLREF.CI en het displayprogramma 

LIBDSPLEIO.CI, geschreven voor de Nova 2/10 Minicomputer, wordt geprobeerd 

voor ieder preparaat de parameters aan te passen. Dit herhalen we totdat er 

"op het oog" een .zo goed mogelijke fit ontstaat ten opzichte van het gemeten 

reflektiespektrum. Op deze manier is voor een aantal preparaten een set van 

plasmon- en intrinsieke fononparameters verkregen (zie tabel 6). 

. 
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Middelen we over de 3 preparaten dan v:erkrijgen we de set intrensieke fo

nonparameters voor Cd
3

P2 zoals aangegeven in tabel 6. 

wtl I y tl I wt2 I y t2 J wt3 [Y t3 16E I 16E2 16E3 j wp I yp 

P21-5 220 

P31-5 220 

P31-11 218 

Cdl2* 219 

10 253 12 310 16 6.5 0.9 0.5 

10 255 13 310 16 6.3 0.8 0.7 

10 253 12 312 18 6.5 0.8 0.6 

±1 10 254 ±1 12 ±.5 311 ±1 17 ±1 6. 3±. 1 0. 8±. 1 o. 6±. 1 

Tabel 6: Sets van intrinsieke fonon- en plasmonparameters 

voor de preparaten Cd~2 ~ bepaald met behulp van 

parameteraanpassing~ uitgaande van vgl. (27). 

*Deze set van intrinsieke parameters is verkregen 

door over de 3 preparaten te rrriddelen. 

Alle grootheden zijn opgegeven in cm-1• 

365 

445 

440 

Met deze set kunnen we dan in combinatie met de vrije ladingsdragers

parameters, de dielektrische funktie van Cd
3
P

2 
goed beschrijven. De bere

kende reflektiespektra van de diverse preparaten zijn in figuur 13, 14 en 

15 aangegeven ( ononderbroken curven ). 

Als een voorlopig resultaat kan worden gegeven dat de reflektiemetingen bij 

lage temperaturen [22] aan Cd3P2, goed tot dekking kunnen worden gebracht 

met de gemiddelde set van intrinsieke parameters uit tabel 6, indien de 

dempingen worden aangepast. 

Uit tabel 6 volgt met behulp van formule (31) een gemiddelde waarde voor 

de statische dielektrische constanten : E = 21.7 ±0. 3 • Deze waarde is 
s 

Ln goede overeenstemming met de waarde Es = 20 ±2 [16], en komt goed over-

een met de reeds eerder vermelde waarde volgens Aubin [24] : 6E = 9 • 

Dit in tegenstelling tot de onnauwkeurige waarde van E , die uit de polen
s 

nulpunten methode volgt. 

Na substitutie van (29) en (30) in (28), en het onder een noemer brengen 

van deze uitdrukking, kan men van de teller, met de gegeven parameterset 

( tabel 6 ) voor het desbetreffende preparaat, de nulpunten van E in het 

complexe vlak exact bepalen met behulp van de procedure MULLER [25]. 

We hebben nu een set parameters verkregen, bestaande uit deze berekende 

40 

55 

50 
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nulpunten en de uit de fitprocedure volgende polen, die met behulp van 

de gefaktoriseerde dielektrische funktie vgl. (21) de gemeten reflektie

spektra goed benaderen. Met deze set parameters verkrijgt men reele waar-
+ den voor Bk. Dit is niet verwonderlijk daar er immers is uitgegaan van de 

Helmholtz-Kettler relatie, en dit model van de dielektrische funktie heeft 

betrekking op onafhankelijke harmonische oscillatoren. We krijgen uitein

delijk een indruk in hoeverre de parameters, bepaald met de polen-nulpunten 

methode uit IV. 1., de parameters nodig voor een goede beschrijving van de 

gemeten spektra benaderen. Voor P31-5, P21-5 en P31-ll is het resultaat 

weergegeven in tabel 7. 

We zien in tabel 7 dat de parameters bepaald met behulp van de polen

nulpunten methode in meer of mindere mate afwijken van de parameters be-
- . + . 

paald uit E . Ook de overeenkomstLge waarden van Bk verschLllen veel. 

Mogelijke redenen hiervoor zijn: 

1: De reflektiespektra, bepaald met behulp vanE , dekken nag 

niet helemaal de gemeten spektra, zodat wij enigszins afwijkende parame

ters bepalen. 
-I 

2: Ret gebruikte oplossend vermogen 60 = h = 3.922 em is te 

klein. Indien we met een groter oplossend vermogen gaan meten zal de dielek

trische funktie met de gebruikte stapgrootte h op de reele w-as bekend zijn. 

Er is dan te verwachten dat de analytische voortzetting in het complexe 

vlak nauwkeuriger zal zijn, waardoor we betere resultaten met de polen

nulpunten methode zullen verkrijgen. 

3: De gemeten spektra zijn behept met meetruis. Dit kan invloed 

hebben op de ligging van de polen en nulpunten, die bepaald zijn met be

hulp van de polen-nulpunten methode [1]. 

Al met al kan men zeggen dat met dit onderzoek aan Cd3P2, in het gebied 

van 90 - 4000 cm-l bij T = 300K, 3 fononen zijn aangetoond. Optische me-

tingen bij lage temperaturen zijn in overeenstemming met deze ~esultaten. 

De vrije ladingsdragersparameters bepaald uit transportmetingen en op

tische metingen komen goed met elkaar overeen. Hieruit leiden wij af 

dat de oppervlakte-eigenschappen dezelfde zijn als die van de bulk. 

De Helmholtz-Kettler relatie in combinatie met het Drude-model geeft een 
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P21-5 P31-5 P31-11 
- - -

uit s uit s uit E: uit s uit E: uit 

wt1 220 227 220 227 218 216 

yt1 10 8 10 9 10 9 

wt2 253 256 255 254 253 256 

Yt2 12 10 13 14 12 12 

wt3 310 314 310 313 312 313 

yt3 16 15 16 11 18 12 

nu 198 197 206 195 206 208 

ru 12 9 12 12 12 10 

nl2 254 247 255 247 255 249 

r12 18 10 19 9 19 12 

nu 311 302 312 305 313 315 

rl3 21 14 21 12 2 I 15 

$"214 424 431 490 492 495 492 

rl4 18 25 25 29 25 29 

B+ {-715 -539 -693 -1124 -715 -324 
1 Oi -98i Oi +32i Oi -78i 

B+ { -114 -298 -102 -340 -102 -295 
2 Oi -23i Oi -236i Oi -60i 

+ { -78 -174 -109 -205 -93 ~52 
B3 Oi -30i Oi -ISOi Oi -58i 

Tabel 7: Vergelijking van de parameterset behorende bij_ 

P31-5~ P31-5 en P31-11~ berekend met behulp van 

de numerieke procedure (zie hiervoor IV.l.) en 

de parameterset volgend uit vgl. (2?). 
-1 

Alle vermelde grootheden zijn opgegeven in em . 

€ 
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goede beschrijving van de dielektrische funktie van Cd
3
P

2
. Met behulp van 

dit model kunnen we een set van intrinsieke fononparameters opgeven voor 

Cd3P
2 

bij 300K, z~e tabel 8. 

r--------.-----.-------r-------.-------.------.--------.--------~--------, 

219 ±1 • 10 254 ±1 12 ±0.5 311 ±1 17 ±I 6.3 ±0. I 0.8 ±0. 1 0.6 ±0. 1 

Tabel 8: Set intrinsieke fononparameters voor Cd~2 . 
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V.2. Metingen aan Cd3As 2~ 

Aan alle Cd
3

As 2 preparaten uit tabel 3 z~Jn reflektiemetingen verricht 

in het gebied van 50 - 4000 cm-I Voor golfgetallen grater dan IOOO cm-I 

kon de reflektiecoefficient reeds constant worden verondersteld. Voor 

golfgetallen kleiner dan 50 cm-I is de reflektiewaarde op dezelfde manier 

geextrapoleerd als bij Cd
3

P
2

. Uiteindelijk hebben we nu de reflektiespektra 
-I -I 

verkregen van 0 tot IOOO em , met een stapgrootte h = 3.922 em • 

Voor de twee preparaten, die geen opslingeringen in R vertoonden bij de plas

makant,, werd de Kramers-Kronig analyse uitgevoerd. Met de polen-nulpunten 

methode werden de bijbehorende parameters bepaald, zie tabel 9. De plasmon

demping is wederom bepaald met behulp van transportmetingen. De plasmafre

quenties berekend met de gegeneraliseerde L.S.T.-relatie vgl. (24) en met vgl. 

(25) zijn vrijwel gelijk, maar staan in schril contrast met de gemeten waar

den voor w uit de van der Pauwmetingen ( zie tabel 9 ). Dit is te verkla-
p 

ren uit het feit dat met de van der Pauwmeetmethode de eigenschappen van het 

bulkmateriaal bepaald worden, terwijl bij reflektiemetingen de eigenschap

pen van het oppervlak tot uiting komen. Door verscheidene oorzaken kunnen 

de vrije ladingsdragersparameters nabij het oppervlak en in het bulkmate

riaal van elkaar verschillen. 

Indien men geen opslingering in de reflektiecoefficient ziet kan dit wor

den verklaard door aan te nemen dat de oppervlaktelaag een zodanige dikte 

heeft dat er geen interferenties kunnen optreden. of door de aanname dat 

de brekingsindex als funktie van de afstand tot het oppervlak zo langzaam 

verandert dat geen interferentie waarneembaar is [27]. 

In figuur I6 en I7 zijn het gemeten spektrum voor As64-I2 en As64-IO en de 

terugberekende spektra, met behulp van de parametersets uit tabel 9, uit

gezet. 

Voor E is de waarde I6 genomen (7]. We zien wederom dat de struktuur in 
00 

de gemeten reflektiecurven goed tot uiting komt in de berekende curven, 

maar dat de absolute waarden van de reflektiecoefficienten niet overeenstem-

men. 

In tabel 9 z~en we dat de intrinsieke fononfrequenties bij Cd
3

As 2 nag dich

ter bij elkaar liggen dan bij Cd
3

P2 het geval was. Een goede bepaling van 

de bijbehorende 1.0. gekoppelde modes zal dus nag moeilijker zijn dan bij 

Cd
3
P2. 
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As64-IO As64-12 abs. fout 

wtl !59 !57 ±I 

y tl 8 8 ±I 

wt2 18 7 183 ±I 

Yt2 12 10 ±2 

wt3 196 -- ±I 

yt3 20 -- ±3 

wt4 220 218 ±I 

yt4 II 10 ±3 

&Ill 142 142 ±2 

rll 8 8 ±I 

&112 174 172 ±2 

r12 9 13 ±2 

&113 188 ---- ±I 

ru 10 -- ±1 

&114 207 207 ±2 

r14 10 9 ±2 

&115 331 315 ±1 

r15 12 13 ±2 

t.e:l 4.9 4. I ±1 

t.e:2 0.6 3.7 ±] 

t.e: 3 3.6 -- ±1 

t.e: 4 4.0 2.5 ±1 

w Vgl.(24) 252 256 ±10 
p 

w Vgl. (25) 252 255 ±10 
p 

w (v.d.Pauw) 377 397 ±40 
p 

y (v.d.Pauw) 12 12 ±1 
p 

+ -391 -313 
B1 +10i -126i 

+ -68 -350 
B2 +132i +153i 

+ -338 --
B3 -190i --
+ -443 -269 

B4 -3i +17i 

Tabe1 9: Experimenteel bepaalde parameters uit de 

po len-nulpunten methode ( zie IV. 1. )~ voor 

de preparaten As64-10 en As64-12. 
-1 

Alle vermelde grootheden zijn uitgedrukt ~n em~ 

behalve t.E:i (i= 1~ 2~ 3~ 4) en e: • 
. s 
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~;93~ 
~ fl?l\ I \ 

r; I \I l 
\ tv v "\' 
\ I ~ 
J \ , 

Cd3As 2# As64-12 

N = 1.09*10 2 ~ m- 3 

0 

~H = 2.06 m2 /Vsee 

1 
\ ----

200 

/ 
/ 

\.,/ 

...,....----

300 400 -I 500 
-+ w (em ) 

600 700 

Figuur 16 Het gemeten reflektiespektrum van preparaat As64-12 ooo 

Theoretisch berekende spektra m.b. v. vgl. (21)---

Cd3AslAs64-IO 

N = 0.96*102~- 3 

0 

~H = 2.09 m2 /Vse 

0,__ ___ ._ ___ ...._ ___ ~---....J.----....L------L----....J 
0 100 200 300 400 -I 500 

-+ w (em ) 
600 700 

Figuur 17 Het gemeten reflektiespektrum van preparaat As64-10 ooo 

Theoretisch berekende spektra m.b.v. vgZ. (21)----
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Verder ZLen we Ln tabel 9 dat de fononfrequentie van het 3de fonon in 

As64-IO vlak naast de fononfrequentie van het 2de fonon ligt. Wat betreft 

de struktuur die deze 2 fononen in het gemeten reflektiespektrum veroor

zaken, kunnen we zeggen dat een soortgelijke struktuur in het gemeten spek

trum van As64-12 terug te vinden is. Toch wordt bij een analyse van dit 

A 64 2 d . 3de f . laatste gemeten spektrum van s -I Lt onon nLet gevonden. 

Door het oplossend vermogen in de reflektiemeting te vergroten zal de 

struktuur in het spektrum veroorzaakt door dit 3de fonon verbeterd worden. 

De bijbehorende fononparameters zullen dan bij een analyse waarschijnlijk 

wel gevonden kunnen worden. 

De T.O. fononfrequenties (zie tabel 9) ZLJn Ln goede overeenstemming 

met de fononfrequenties die volgen uit infraroodreflektiemetingen bij 

lage temperaturen aan Cd 3As 2 [21]. Bovendien laten deze laatste metingen 

nog een reflektieminimum zien bij 115 em-!. Bij lage temperaturen is dit fo

non zwaar gedempt ten opzichte van de andere fononen. Waarschijnlijk is dit 

fonon dan ook bij kamertemperatuur zwaar gedempt, zodat de struktuur Ln 

het reflektiespektrum bij deze fononfrequentie niet herkenbaar is. 

Aangezien we dus niet alle T.O. en 1.0. gekoppelde modes kennen heeft het 

weinig zin om uit de gegevens in tabel 9 een waarde voor E te geven. 
~ 

Alle andere preparaten genoemd in tabel 3 vertonen na al dan niet geetst 

te zijn, een opslingering in de reflektiecoefficient voor frequenties gro

ter dan de plasmafrequentie. Dit kan een gevolg zijn van oppervlakte-effec

ten [23]. Als voorbeeld van een dergelijke opslingering wordt een reflektie

spektrum gegeven, gemeten op de Beckmanspektrometer aan preparaat As66-3, 

zie figuur 18. Deze opslingering zal van invloed zijn op de berekening van 

de dielektrische funktie. Aangezien we de oppervlakte-effecten niet in ons 

model voor de dielektrische funktie hebben ingebouwd, had het weinig zin 

om aan deze preparaten verdere metingen te verrichten. 

Vergelijken we de resultaten van Bosch [1] ,(N.B bij deze metingen is gemeten 

met een oplossend vermogen van 
-1 

-1 
60 = 1 em ) met de gegevens uit tabel 9 

( 60 ~ 4 em ), dan ziet men dater 

is aangetoond bij 196 em-!. Ondanks 

door ons nog een resonantiefrequentie 

het slechte oplossend vermogen, ge-

bruikt bij onze metingen, konden de bijbehorende pool en nulpunt gevonden 

worden. Hiervoor moest gebruikt worden gemaakt van een 4de graadsontwikkeling 
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1.0~----------------------------------~ 

0.8 

R 
t 

0.6 

0.4 

0.2 

Figuur 18 

1300 1100 900 700 
-I 

+- w (em ) 

w 
p 

500 300 

De opsZingering in de rej1ektiecoefficient voor 

frequenties groter dan de pZasmafrequentie~ van 

preparaat As66-3. 

van de dielektrische funktie, z~e IV.! .. De verbeterde analyse methode 

heeft dus invloed op de reeds bekende resultaten van Cd
3

As 2 [I]. 

De extra fononfrequentie aangetoond bij lage temperaturen [21], kon bij 

kamertemperatuur niet worden waargenomen. 

Indien men deze reflektiemetingen, verricht bij lage temperaturen, met be

hulp van de Kramers-Kronig methode wil analyseren zal het nuttig zijn het 

spektrale gebied van de Fourierspektrometer uit te breiden tot circa 

1000 em -I. 

Bij veel preparaten wordt steeds een opslingering waargenomen voor fre

quenties groter dan de plasmafrequentie. 

Preparaten die geen opslingering in het reflektiespektrum vertonen, laten 

een groot verschil zien in de plasmafrequentie bepaald met behulp van 
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optische respectievelijk transport metingen. 

Wat betreft een onderzoek naar de oppervlakte-eigenschappen van Cd
3

As
2

, 

kunnen we dus zeggen dat dit nog geheel niet als afgerond beschouwd kan 

worden. 
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V.3. Conclusies. 

Met behulp van diverse beamsplitters, die allen toepasbaar zijn 1n een 

bepaald gebied, is de Fourierspektrometer goed bruikbaar in het hele 

b . d 50 500 cm- 1. ge 1e van -

- Door de toepassing van hogere graadsontwikkelingen is er een betere be

benadering voor de dielektrische funktie verkregen. Hierdoor is de 

precisie van de polen-nulpunten methode verbeterd . 

- Aangetoond is dat de invloed van de ghostlijnen op het reflektie

spektrum, in geval van een breedbandspektrum verwaarloosd kan worden. 

Bij Cd3P2 zijn, in het gebied van 90 - 4000 -I 
em definitief 3 fonon-

frequenties waargenomen. Reflektiemetingen bij lage temperaturen beves

tigen dit. 

- Bij Cd
3
P2 komen de waarden van de plasmafrequentie, berekend met be

hulp van optische metingen respectievelijk transportmetingen, goed met 

elkaar overeen. De eigenschappen van het oppervlak lijken dezelfde 

te zijn als die van de bulk. 

- Een beschrijving van de dielektrische funktie van Cd3P2 met behulp van 

de Helmholtz-Kettler-relatie in combinatie met het Drude-model geeft 

goede resultaten. 

Als beste set van intrinsieke parameters kan voor Cd3P2 gegeven worden: 

y t I wt2 yt2 wt3 yt3 l~.s I 6s 2 6s
3 

s s 

10 245 ±I 12 ±0.5 311 ±I 17 ±I 6.3 ±0.1 0.8 ±0. I 0.6 ±0. I 21.7 

- Bij Cd
3

As
2 

zijn bij 300K voorlopig 4 fononfrequenties aangetoond. Uit 

metingen bij lage temperaturen blijkt dat er nog een fononfrequentie bij 

115 cm-l waar tenemen is. Ook beneden 100 cm-l blijken nog enkele fonon

modes waarneembaar. 

±0.3 
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- In geval van Cd
3

As 2 z~en we grate verschillen optreden in de plasma

frequentie, bepaald langs optische weg en uit transportmetingen. Deze 

grate verschillen duiden op oppervlakte-effecten. 

V.4. Suggesties. 

- De reproduceerbaarheid van de spektra is nog niet optimaal gebleken. 

Deze kan verbeterd worden door de lampintensiteit te stabiliseren. 

- De polarisatierichting van de lichtbundel, evenals de orientatie van 

de c-as van het kristal zullen invloed hebben op het reflektiespek

trum van het sample. Ret is dan ook raadzaam de polarisatierichting 

van het gebruikte licht na te gaan, als ook de orientatie van de 

c-as bij de samples. 

- Ret lijkt alleszins nuttig aan preparaten Cd
3
As

2 
die opslingeringen 

vertonen, nader oppervlakte onderzoek te verrichten. Dit onderzoek 

kan bijvoorbeeld verricht worden met behulp van de SAM opstelling aan

wezig ~n de vakgroep. Op deze manier verkrijgt men dan een beter in

zicht ~n de optredende processen nabij het oppervlak. Resultaten vol

gend uit dit onderzoek kunnen leiden tot een andere man~er van prepa

raatbehandeling, of een andere modelbeschrijving. 

- Ret wordt aanbevolen dat voor verder onderzoek op de Fourierspektro

meter het oplossend vermogen verbeterd wordt. 

Orienterende metingen bij lage temperaturen aan Cd
3

As 2 geven opmerkelij

ke resultaten. Ret is dan ookvan groot belang voor dit onderzoek, deze 

metingen voort te zetten. 

- Reflektiemetingen op de Beckmanspektrometer zijn bij lage temperaturen 

zeer moeilijk uitvoerbaar. Ret is dus van grote waarde als het spektrale 

gebied van de Fourierspektrometer wordt uitgebreid tot bijvoorbeeld 

2000 cm- 1• 
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Lijst van symbolen. 

a/2 

B( 0) 

B± 
k 

J1 
t. 
-+1nt 
H 

h 

I 
a 

If 

J 
n 

m* 

fi 

n 

N 

N 
0 

p (0) 
f 

Q(0) 

R 

r 

s (0) 

V (x) a 
V f (x) 

e: 

e:, ~ 

e: 
e: 

1 
e: 

2 
e: 

f 
e: 

p 
e: 

00 

e: 
s 

6e: . 
·J 

e: 
0 

yp 
w 
w 

n 

amplitude van de trillende spiegel 

beamsplitter-opbrengst 

complexe intrinsieke materiaalcoefficienten 

totale dielektrische verplaatsing 

locale elektrische veld 

magnetische veldsterkte 

stapgrootte in de numerieke berekening van de Kramers

Kronig integraal, en in de berekening van de afgeleiden 

in de Taylorreeksontwikkeling 

intensiteit verkregen bij amplitudemodulatie 

intensiteit verkregen bij fasemodulatie 

nde orde Besselfunktie 

effektieve massa 

complexe brekingsindex 

reele deel van n 

aantal foncnen 

vrije ladingsdragersconcentratie 

spektrum in geval van fasemodulatie 

spektrale gevoeligheid van de detektor 

reflektiecoefficient 

complexe amplitude-reflektiecoefficient 

lampintensiteit 

interferogram verkregen met amplitudemodulatie 

interferogram verkregen met fasemodulatie 

amplitude van de periodieke afwijking van de micrometerschroef 

totale complexe dielektrische funktie 

reele deel Van II II 

imaginaire deel van 11 II 

-
bijdrage tot e: t.g.v. fononen 

de vrije ladingsdragersbijdrage tot e: 

hoogfrequente dielektrische constante 

statische dielektrische constante 

oscillatorsterkte van het jde fonon 

dielektrische constante van het vaculim 

plasmondemping 

complexe hoekfrequentie 

reele deel van w 
imaginaire deel van w 
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Lijst van symbolen (vervolg). 

wtj 

eij 

r lj 
y tj 

l-10 
p 

K 

a 

plasmafrequentie 

botsingsrelaxatietijd 

· f · de J.de L 0 k ld d ::elgen requentLe van , . ge oppe e moe 

reele deel van ~lj 

eigenfrequentie van de jde T.O. mode 

reele deel van e. 
J 

dempingsconstante van de 1.0. gekoppelde mode 

dempingsconstante van de T.O. mode 

magnetische permeabiliteit van het vacuum 

ladingsdichtheid 

extinctiecoefficient 

fasecoefficient van Fresnel 

golfgetal 

Hall-beweeglijkheid 
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Appendix A. 

We gaan uit van een laserlijn met golfgetal a en meten met fasemodulatie. 
0 

Er wordt discreet equidistant gesampled met x = n~x • Ret discrete inter-

ferogram ontstaat door het continue interferogram, gegeven door vgl. (46) , 

te vermenigvuldigen met de sample funktie 

gegeven door: 

L o(x-n~x) en wordt derhalve 
n 

Vf(x)= -Pf(a ) L{sin(2na x)o(x-n~x)} = -Pf(a ) L{sin(2na n~x) o(x-n~x)} (AI) 
o n o o n o 

We gaan dit discrete interferogram fouriertransformeren 
+oo oo 

I -2niax -2niax 
Pf(O)= Vf(x)e dx= -Pf(cr ) I L {sin(2TIO n~x) o(x-n~x)} e dx (A2) 

-co 0 -oo n 0 

De sinusfaktor omschrijven naar een e-macht en integreren geeft 

-2ninx 
met de eigenschap : L e = L o(x-m) vinden we dan ' 

n m 

(A3) 

De term N in de o-funktie heeft betrekking op de periodieke voortzetting 

van het spektrum ten gevolge van de discrete sampling. 

We zijn alleen geinteresseerd Ln het gebied van 0 < a < 1/~x , dus N 0. 

Vergelijking (A3) wordt dan 

(A4) 

De faktor i LS fysisch niet van betekenis , omdat in de praktijk de abso

lute waarde van het berekende spektrum genomen wordt. De faktor 2 is ook 

niet van belang omdat deze wegvalt bij het delen van 2 spektra op elkaar. 

Zo wordt (A4) : 

(AS) 
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Appendix B. 

We gaan ui t van het· interferogram zoals di t gegeven is door formule (52) : 

co 
i: sin{2TIO (n6x + Esin(2Tin6x/l))} O(x- n6x) 

0 n=-co 

Stel 2TI0 /Jx. = a 2TI6x/l b ; 2TIO E = a 
0 0 

De faktor met de sinus wordt uitgeschreven en er wordt dan gevonden : 

G = sin{na +asin(nb)} = sin(na)cos {asin(nb)} + cos(na)sin{asin(nb)} 

(B I) 

Men kan de faktoren cos{asin(nb)} en sin{asin(nb)} verder ontwikkelen, 

door gebruik te maken van de volgende relaties [17] : 

co 
cos{asin(nb)}= J +2 L: J 2 (a)cos(2mnb) 

o m=I m 
co 

sin{asin(nb)}= 2 L: J 2m+I(a)sin((2m+I)nb). We verkrijgen dan: 
~0 co co 

G = sin(na){ J
0

(a) + 2m:
1

J 2m(a)cos(2mnb)} + cos(na){ 2m:
0

J 2m+l(a)sin{(2m+I)nb}} 

Met de eigenschap: J (x) = (-l)nJ (x) [17] 
-n n 

gaat bovenstaande vergelijking over 1n 

G • sin(na) {.~0 J2m(a)cos(2mnb) -I } 
+ m:_:2m(a)cos(2mnb) + 

co 
+ cos(na) {m:

0

J 2m+l(a)sin{(2m+l)nb} 
-1 

+ m:-~ 2m+l(a)sin{(2m+_l)nb}} 
co co 

G = sin(na) {m:-~2m(a)cos(2mnb)} ~ cos(na) {m:-~ 2m+l(a)sin{ (2m~l)nb}} (B2) 

Aan vgl.(B2) kunnen de volgende termen toegevoegd worden: 

co 

cos(na) {m=-~2m(a)sin(2mnb)}=o en 
co 

sin(na) {m:-~ 2m+ 1 (a) cos{ (2m+ I )nb}} =0 

Formule (B2) gaat dan over 1n 
co co 

G = L: J 2m (a ) sin (an+ 2mnb) + L: J 2m+l (a)sin{ an+(2m+l)nb} = 
m=-co m=-co 

co 
G = L: J (a) sin(an+mnb) 

m=-com 
(B3) 
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Vergelijking (BI) gaat met behulp van (B3) over Ln 

co co 
V£(x) =-Pf(cr

0
) L L Jm(2ncr

0
€)sin{2nn6x(cr

0
+m/l)} o(x-n6x) 

n=-co m=-co 

We gaan dit interferogram wederom Fouriertransformeren. In analogie met 

het besproken geval in appendix A verkrijgen we dan : 

co -2nicrx 
P£(cr) = f V£(x) e dx 

-co 

co 
L LJ sin{2nn6x(cr +m/1)} o(x-n6x) e 

m o 
n m 

-2nicrn6x 
= - Pf(0

0
) L L Jmsin{2nn6x(cr

0
+m/l)}e 

n m 

-2nicrx 
dx 

(B4) 

(BS) 

= 
-2nicrn6x { 2nn6x(cr +m/l)i -2Tin6x(cr +m/l)i 

~e e 
0 

-e 
0 

} 

e 
-2nin6x(cr-cr -m/1) 

0 

Pf(cro) { } P£(cr) = -
2
i L J L o{6x(cr-a -m/1)-N} -o{6x(cr+cr

0
+m/l)-N} 

m m N o 
(B6) 

De term N in de o-funktie heeft betrekking op de periodieke voortzetting 

van het spektrum ten gevolge van de diskrete sampling. We zijn echter alleen 

geinteresseerd in het gebied van 0 < a < l/6x. Vergelijking (B6) wordt dan, 

Pf' (cr) = L2 Pf(cr ) L J (2TIO €) o{6x(cr-cr -m/1)} o m o o 
(B7) 

m 

Wederom is de faktor i/2 niet van belang (zie appendix A). Vergelijking (B7) 

wordt dan 

Pf(cr) = Pf(cro) L Jm(2TIOO€) o{6x(cr-cro-m/l)} 
m 

(B8) 
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Appendix C. 

de Van een n graadsontwikkeling ( n is 4,6 of 8 ) eisen we dat deze 

exact is in n+l meetpunten. Hierbij wordt wk telkens als het middel

ste punt genomen. Zodoende verkrijgt men du~ n+l vergelijkingen met 

n+l onbekende coefficienten. De oplossingen van deze onbekende coef

ficienten geven ons direct de uitdrukkingen voor de afgeleiden, ~n het 

ontwikkelpunt wk voor de nde graadsontwikkeling. 

Breken we nu vgl.(63) af na de Sde term, dan verkrijgt men een 4de 

graadsontwikkeling. Op boven beschreven manier ontstaan dan de volgende 

afgeleiden in het ontwikkelpunt wk : 

d€ ] 
-~(wk+2) +B~(wk+I) -8~(wk-I) +~(wk-2) 

= 
dw 12h W=W 

k 

d2€] 
-~(wk+2) +16€(wk+l) -30€(wk) +I6€(wk-I) -€(wk_2) 

= 
dW2 12h2 

w=~ 

d3€] ~(wk+2) -2€(wk+l) +2€(wk-l) -s(wk-2) 
= 

dw 3 2h 3 

w=w k 

d4€] €(wk+2) - 4€(wk+I) +6€(wk) - 4€(wk-l)+€(wk-2) 
= 

dw4 h4 
w=w k 

Voor de 6de graadsontwikkeling verkrijgt men de onderstaande uitdrukkingen 

voor de afgeleiden in het ontwikkelpunt wk , 

:: ] = 
w=w 

k 

€(wk+ 3 )-9~(wk+ 2 )+45~(wk+J)-45~(wk-!)+9~(wk_2 )-~(wk_ 3 ) 

60h 

4~(wk+ 3 )-54€(wk+2 )+675€(wk+l)-980~(wk)+675~(wk-l)-54~(wk_2 )+4~(wk_ 3 ) 

3h2 5! 

(Cl) 

(C2) 

(C3) 

(C4) 

(CS) 

(C6) 



d
5
s] 

dw5 

w="\ 

- 60 -

-t(wk+ 3)+8s(wk+2)-13s(wk+l)+l3s(wk-l)-8s(wk_2)+s(wk_3) 

8h 

=-t(wk+3)+12s(wk+Z)-69s(wk+l)+56€(wk)-69€(wk-I)+l2€(wk_2)-t(wk_3) 

6hlt 

= 
s(~+3 )-4€(wk+Z)+St(wk+l)-Ss(wk-l)+4€(wk-Z)-t(wk_3 ) 

2h5 

(C7) 

(C8) 

(C9) 

d
6 €] s(wk+3)-6€(wk+Z)+30s(wk+l)-20t(wk)+30s(wk-l)-6€(wk-Z)+€(wk-3) (CJO) 

= 
dw6 h6 

w=w k 

In het geval dat men met een 8ste graadsontwikkeling wil rekenen, worden 

de afgeleiden in het ontwikkelpunt wk gegeven door vgl.(Cll) tot en met 

vgl.(C18), zie de volgende bladzijde. 



df ] 

dW W=W 
k 

92t(wk+4)-384t(wk+J)-244t(wk+2)+6272E(wk+l)-6272£(wk-l)+244£(wk_2)+384E(wk-J)-92t(wk_4) 

2h7! 

d3fl =-17t(wk+4)+72t(wk+J)+2t(wk+2)-152t(wk+l)+l52t(wk_ 1)-2t(wk_2)-72t(wk_3)+17t(wk_4) 

dW 3 ] 2h 35! 
W=W 

k 

d 4 f] =I 12t(wk+ 4 )-1536£(wk+J)+I0816£(wk+ 2 )-31232£(wk+l)+43680~(wk)-31232£(wk_ 1 )+10816£(wk_2 )-1536e(wk_ 3 )+112t(wk_4 ) 

dw 4 32h 45! 
W=W 

k 

d 5 f] =4t(wk+ 4 )-18t(wk+ 3 )+32~(wk+ 2 )-26t(wk+l)+26t(wk_ 1 )-32t(wk_2 )+18t(wk_ 3 )-4£(wk_4 ) 

dW 5 2h 5 
W=W 

k 

d6f] -2t(wk+4 )+24£(wk+ 3 )-I04£(wk+2 )+232E(wk+I)-300E(wk)+232t(wk-l)-104£(wk_ 2 )+24~(wk_ 3 )-2~(wk_4 ) 

dw 6 8h6 
W=W 

k 

d7f] =-t(wk+4)+6t(wk+3)-14t(wk+2)+14£(wk+l)-14£(wk-1)+14£(wk-2)-6£(wk-3)+E(wk-4) 

dW 7 2h 7 
W=W 

k 

deE] = £(wk+4)-8£(wk+3)+28£(wk+2)-56£(wk+l)+70£(wk)-56£(wk-l)+28£(wk_2)-8£(wk_3)+£(wk_4) 

dw 8 h 8 

w=w 
k 

(C II) 

(C12) 

(CI3) 

I 

(C14) ~ 

(CIS) 

(C 16) 

(Cl7) 

(CIS) 


