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Samenvatting 

De kristalstruktuur van InBr en Ini is orthorhombisch. Dit houdt in 

dat de stof optisch twee-assig is. Tevens kan dit betekenen dat de 

bandenstrukturen in de drie kristalrichtingen niet aan elkaar gelijk 

zijn. 

Er zijn ovenopstellingen gerealiseerd, waarmee het mogelijk is één

kristallen InBr en Ini te groeien. 

Aan deze kristallen zijn de volgende optische metingen verricht. 

1) De brekingsindices in de a- en in de c-richting zijn bepaald als 

funktie van de golflengte. 

Dit was mogelijk, omdat de kristallen in de vorm van dunne plaatjes 

groeien die duidelijke interferentiepatronen vertonen ten gevolge van 

multipele reflekties. 

2) De absorptiekoëfficiënt bij //c-as gepolariseerd licht voldoet aan 

de regel van Urbach. 

Hieruit is een schatting verkregen van de bandafstand E • gap,c 
Uit de transmissiemetingen van //a-as gepolariseerd licht is 

de absorptiekoëfficiënt a bepaald. Omdat in deze richting excitona 
nivo's waar te nemen zijn kan de bandafstand E nauwkeurig gap, a 
bepaald worden. 

3) Voor de beide bandafstanden geldt een verschillend gedrag onder 

invloed van de temperatuur. 

In de c-richting is het gedrag normaal: 
dE gap,c 

dT < o. 
In de a-richting wordt de bandafstand groter bij verhvgen van de 

temperatuur: 
dE 

gap,a > 0 dT ' 

Dit laatste gedrag, dat ook voorkomt bij onder anderen de lood

chalcogeniden is nader onderzocht. 
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Hoofdstuk 1 

Inleiding 

Bij de onderwerpgroep halfgeleiding van de voorlopige vakgroep 

vaste stof zal binnen middellange termijn het onderzoek aan de 

halfgeleiders GaS Se 1 (0 < x< 1) vermoedelijk afgerond worden. 
x -x - -

Daarom wordt er momenteel gezocht naar andere verbindingen waar-

aan het onderzoek voortgezet kan worden. Enkele van de hiervoor ge

selekteerde stoffen zijn InBr en Ini, die evenals GaS Se 1 een 
x -x 

gelaagde struktuur hebben. Eventueel kan in een later stadium de 

hele mengreeks InBr 1 1 in het onderzoek betrokken worden. x -x 
Tijdens dit afstudeerjaar zijn voornamelijk optische metingen ver-

richt aan In Br om tot een nadere karakterisering van deze stof te 

komen. 

De kristalstruktuur van indiumbromide (-jodide) wordt in dit ver

slag beschreven in hoofdstuk 2. De groei van éénkristallen voor de 

optische metingen en andere fysisch-chemische aspekten zullen worden 

behandeld in hoofdstuk 3. In dit hoofdstuk zal ook ruime aandacht be

steed·· worden aan de temperatuurinstelling van de gebruikte Ctvens. 

Hoofdstuk 4 zal handelen over de kristaloptika. Onder deze benaming 

vallen beschouwingen over de indikatrix toegespitst op de orthorhom

bische struktuur van InBr (Inl) en een resumé van enige optische 

verschijnselen. 
------------· 

Rierna volgt in hoofdstuk 5 een korte behandeling van optische over-

gangen in halfgeleiders. De meetopstelling en de metingen worden 

beschreven in hoofdstuk 6, waarna tenslotte in hoofdstuk 7 de meet

resultaten verzameld zijn. 

Tevens zal er in dit hoofdstuk een diskussie plaatsvinden naar aan-

leiding van de gevonden resultaten. 
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Hoofdstuk 2 

De kristalstruktuur 

In de litteratuur wordt de kristalstruktuur van InBr (In!) opge

geven als zijnde dezelfde als die van Tl! (1,2,3). 

Het heeft een orthorhombische struktuur met als ruimtegroep Cmcm 

(D 17 ) . . 1 b d 
2h en 1s u1t agen opge ouw • 

Figuur 2.1. geeft een beeld van de eenheidscel met de roosterafstan

den a , b , c
0

• 
0 0 

Figuur 2.1: De elementaire cel 
van InBr en Int. 

Af&tanden in figuur 
gelden voor InBr(Inl) 

~ \__) In 

0 Br (I) 

Tabel 2.A Roosterafstanden van 
InBr en In! • 

InBr In I 

a 4.46 g 4.75 R 
0 

b 12.39 ~ 12.76 R 
0 

c 4.73 g 4.91 x 
0 

---

Elk atoom heeft als naaste buurman één atoom van de andere soort in 

de richting van de b-as. Bovendien heeft elk atoom nog vier buren 

van de andere soort zo, dat dit atoom niet in het vlak van de andere 

vier ligt. Dit is het duidelijkst te zien in het onderste gedeelte 

van de eenheidscel. 

Uitgebreid in de a- en c-richting vormt dit onderste deel een laag. 
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Het bovenste gedeelte kan uit het onderste verkregen worden door 
, + + . 

een translat1e over <! a+! b). F1guur 2.2. laat een dwarsdoorsnede 

zien in het a-b-vlak waarin het lagenkarakter van de stof naar voren 

komt. 

0 0 0 
--, 

I ' 

~· .... 
/ \ 

..--, 
I \ 

I I ,_" 

I- ... , 

0 0 0 In 

Br ( I ) 
I 1 ,_" 0 I I 

\ 
0 I I 

\ I ..__ 
0 I ' 

' / 
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Figuur 2.2 
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Het, lagenkarakter van InBr ( In! ) . 
Doorsnede in a-b-vlak • 
Gestreepte atomen !c achter vlak van getrokken atomen • 

De korrelatie tussen de kristalstruktuur en de optische eigenschappen 

van de stof zal in hoofdstuk 4 worden behandeld. 
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Hoofdstuk 3 

Kristalgroei 

).1. Het fasediagram 

In de litteratuur is nagegaan welke gegevens bekend waren over InBr 

(Ini) ten aanzien van de kristalgroei. Er bleek geen eenduidigheid te 

bestaan over het smeltpunt van de beide verbindingen. Het Handhook of 

Chemistry and Physics {4) geeft als smeltpunt van InBr 220°C en van 

Ini 351°C. 

Er worden in de litteratuur twee fasediagrammen van InBr (0 < x < 3) 
x -

gegeven: hieruit volgen smeltpunten.van InBr van 280°C {5) en 285.2°C 

{6). Het meest recente fasediagram, dat van Morawietz, Morawietz en 

Brauer (6) wordt weergegeven in figuur 3.1. 

Figuur 3. I Het fasediagram van In-InBr3 volgens 
Morawietz e.a.(7). 

Aan de hand van dit diagram is te zien dat een kleine overmaat indium 

minder invloed heeft op de groei van InBr dan een kleine overmaat broom. 

Het laatste geval zal aanleiding geven tot de vaste verbinding In5Br7 
als de temperatuur tijdens het groeien lager is dan 234.3°C. 

Het fasediagram van Ini (0 < x < 3) wvrdt gegeven door Peretti (7), 
x -

0 die een smeltpunt van 365 C vindt voor Inl. 
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Dit diagram is minder gekompliceerd dan dat van InBrx 

èrie In-I-verbindingen te weten Ini, Ini2 en Ini3• 

er zijn sleehts 

3.2.De ovens 

Voor het groeien van de éénkristallen is gekozen voor de sublimatie

methode om diverse redenen : 

1. Er was een tweekameroven beschikbaar voor de groei. 

2. De verwachting was dat de sublimatiemethode snel tot resultaten 

zou leiden vanwege de vrij hoge dampspanning van de verbindingen 

(8) en de geringe noodzakelijke voorbereiding. 

De sublimatiemethode houdt in dat de damp, die ontstaat in een zone 

met hoge temperatuur door een aangelegd temperatuurverschil getranspor

teerd wordt naar een zone met lagere temperatuur, waar de dam? in 

kristalvorm zal neerslaan. 

De eisen, die we aan een oven moeten stellen als we op deze manier 

kristallen willen gaan .groeien zijn tweeërlei 

i. De temperatuurfluktuatiesin de tijd mogen zeker niet groter zijn 

dan 1 °C. 

2. De temperaturen in de twee zones moeten goed instelbaar zijn, zodat 

een goed gedefinieerd temperatuurverschil aanwezig is. 

De eerste oven die ter beschikking kwam was een tweekamerov~ë\n met 

temperatuurregeling voor beide kamers, waardoor fluktuaties van de 

temperatuur erg klein waren. Als funktie van de plaats in de oven ver

toonde de temperatuur echter nog niet het gewenste verloop 

Figuur 3.2 : Het temperatuur
verloop in de oven (-- -- -) en 
het gewenste temperatuurverloop 
voor sublimatie ( ) . 
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Bij sublimatietechnieken dient de transportsnelheid van de damp in 

de zone met lage temperatuur niet te groot te zijn, d.w.z. kleine 

temperatuurgradiënt (figuur 3.2). Dit om de damp over een groot ge

bied de gelegenheid te geven op kiemkristallen aan de wand in één

kristallijne vorm te sublimeren. 

Om een vlakker verloop van de temperatuur te verkrijgen wordt een 

principe gebruikt, dat Blom (9) reeds met sukses heeft toegepast. 

In de oven worden twee cilindrische aluminium blokken, de ene ge-

heel en de andere gedeeltelijk doorboord, symmetrisch ten opzichte van 

het midden gelegd(zie figuur 3.3) 

Midden van de oven 
I 

Kamer I : T hoog Kamer 2 : T laag 

Ovenbuis 0 6 cm 

~==Th2 

Figuur 3.3 : De tweekameroven met de aluminium inlegstukken. a h,-:_\~aalt 

de positie van 
oven : 80 cm ; 
voor regeling. 

de blokken in de oven. Totale lengte 
lengte ampul : 18 cm. Th 1 2 : thermokoppels , 

De temperatuur is met een chromel-alumel thermokoppel in een open 

ampul gemeten als funktie van de plaats (grafiek I) 

Duidelijk is het effekt te zien van de inlegstukken op het verloop 

van de temperatuur : gestreepte en gesloten kurve tegenover de ge

stippelde kurve (zonder inlegstukken). 

Later is in plaats van de tweekameroven een één~ameroven in gebruik 

genomen wegens het defekt geraken van de eerste. 

De instelmogelijkheden van deze oven zijn veel beperkter. Er moet 

gebruik worden gemaakt van het natuurlijke temperatuurverloop in de 

oven : in het midden zal in het algemeen de hoogste temperatuur heer-

sen. 
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Om plaatselijk aan de uiteinden van de ampul een kleine gradiënt te 

verkrijgen is ook in deze oven gebruik gemaakt van aluminium inleg

stukken (figuur 3.4). 

Midden van de oven 
I 

/ 

Ovenbuis ., 5 cm 

Figuur 3.4 

---w~---12 cm ---tl cm : a 1 , ~ L -t; :.-- ·s 
I t i 

! 

De éénkameroven met de inlegstukken • L en a bepalen 
de positie van de blokken in de oven • 
Totale lengte oven : 60 cm ; lengte ampul : 15 cm . 

De temperatuur in de oven wordt niet geregeld, omdat er geen rege

laar beschikbaar was. Bovendien was de verwachting, gebaseerd op er

varingen van Blom, dat de o·•Jentemperatuur zeer goed konstant zcu 

blijven in de tijd. 

De oven wordt namelijk kontinu gevoerd met een gestabiliseerde voeding 

(Delta 035-10) en de omgevingstemperatuur blijft goed konstant 

((21.5.:!:. 0.5)°C), waardoor er een evenwichtstoestand zal ontstaan. 

Ook in deze oven is de temperatuur binnen de ampul gemeten als funktie 

van de plaats zonder en bij verschillende standen van de inleg

stukken (grafiek II). 

Bij beide ovens was het mogelijk temperatuurverschillen tussen het 

koude en warme deel in de ampul te verkrijgen van 10-40°C. 

Bij de tweekameroven gebeurde dit door instelling van de regelaars en 

het verschuiven van de inlegstukken; bij de éénkameroven door het af

gegeven vermogen van het voedingsapparaat te veranderen en de inleg

stukken te verschuiven. 
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3.3.De groei van éénkristallen 

Voor het groeien van kristallen dienen we uit te gaan van de vaste 

of vloeibare verbinding InBr (Ini). 

Het laten reageren van de basismaterialen In en Br(I) gebeurde in 

een vakuum gepompte en dichtgesmolten ampul bij een temperatuur van 

l50°-200°C. 

Het Br(I) werd afgewogen in een kleine ampul die bij het In in de 

grote ampul gelegd werd (figuur 3.5). Dit was noodzakelijk om af

pompen van de grote ampul mogelijk te maken. 

Figuur 3.5 De groeiampul met daarin de broomampul (beide 
Groeiampul lengte 18 cm ' (/J 3 cm 
Broomampul . lengte 6 cm , (/J 0.5 cm . . 

Na het afpompen en dichtsmelten werd de kleine ampul opengebroken 

kwarts). 

en kon de reaktie plaatsvinden waarbij de druk in de ampul sterk op

liep (smeltpunt In: 156°C; dampspanning Br bij 150°C:~ 15 atm.) 

De eerste kristallen InBr en Ini zijn gegroeid in de ovens bij Lieth. 

Zelf zijn we daarna InBr-kristallen gaan groeien, aanvankelijk in de 

tweekameroven, later in de éénkameroven 

Aanvankelijk werd uitgegaan van het basismateriaal (In+Br), nader

hand, toen een grote hoeveelheid InBr-poeder was gemaakt, namen we 

dit poeder als uitgangsmateriaal voor het groeien. 

Na experimenteren met de temperatuurrustelling bij de tweekamer

oven bleek dat bij een temperatuurverschil van 20°C (260°C-240°C) 

tussen de uiteinden van de ampul na een aantal dagen voldoende kris

tallen gegroeid waren. Opvallend was dat, naast kristallen die ge

schikt waren voor het doen van optische metingen, er vrij veel kris-
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tallen groeiden die bladvormig van uiterlijk waren. 

Een groter temperatuurverschil leverde een kleiner aantal br.uikbare 

kristallen op, een kleiner temperatuurverschil gaf geen betere ra

sultaten, terwijl de groei wel meer tijd vergde. 

3.4. Diversen 

a. Bij het verlagen van de temperatuur in de oven tot 250°C in warme 

zone en tot 230°C in de koude zone, bij een poging om door lang

zamere groei betere kristallen te verkrijgen, ontstonden aan het 

koude uiteinde kleine geel-groene kristallen naast de rood-oranje 

gekleurde InBr kristallen. 

Waarschijnlijk zijn dit kristallen In
5

Br7 , die volgens Morawietz e.a. 

(6) inderdaad deze kleur vertonen. Bij het openen van de ampul 

bleken deze kristallen aan de lucht niet stabiel te zijn, zodat 

ze niet geanalyseerd konden worden. 

b. Lieth heeft getracht met andere groeimethoden kristallen te groeien. 

Het groèien met de open-buis-methode in een gasstroom is tot op 

heden nog niet gelukt. 

Wel gelukt is het groeien van Bridgman-kristallen, Hieraan is 

echter door tijdgebrek nog niet gemeten, 

c. De kristallen InBr en Ini zijn sterk hygrokopisch. Daarom worden 

de kristallen allemaal bewaard in een excikator. Bij blootstellen 

aan de lucht ontstaat uit de kristallen een wit poeder, waar

schijnlijk indiumhydroxide. 

Verdere gegevens zijn hiervoor niet bekend. 

Wel bleek dat de kristaloppervlakken vrij snel aangetast we~den door 

water uit de lucht. 

Tijdens de hele periode dat gewerkt werd met InBr zijn relatieve '"U 

vochtigheid en temperatuur gekontroleerd. Zoals vermeld bleef de 

temperatuur naganoeg konstant, De relatieve vochtigheid bedroeg 

meestal 60%, waarbij de kristallen binnen een uur al enigszins 

dof van uiterlijk waren. 
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d. RÖntgenanalyse bij Terhell (22) heeft aangetoond, dat de a- en de c-as 

in de lagen liggen en dat de b-as hier loodrecht op staat, zoals 

ook door Levy en Mooser (9) gevonden is. 

De gevonden waarden van a , b en c stemden overeen met de opge-
o 0 0 

geven waarden in de litteratuur (1,2,3). Tevens bleek uit de 

analyses dat de bladvormig gegroeide kristallen niet éénkristal

lijn waren. 

Bij de vlakke, dunne kristallen waar optische metingen aan verricht 

zijn was dit wel het geval. 

e. Bij de groep TA van de afdeling Scheikunde is het InBr-poeder 

chemisch geanalyseerd. 

De drie bepalingen leverden het volgende resultaat 

1. 50.0 mol % Br en 50.4 mol % In 

2. 47.8 11 11 

3. 49.8 11 11 

51.5 11 

49.3 1111 

11 

11 

Bij deze metingen is niet gezocht naar eventuele verontreinigingen. 

De nauwkeurigheid waarmee de analyses verricht zijn is niet aan te 

geven. Ze zijn slechts bedoeld om een indikatie te geven van de 

samenstelling van het uitgangsmateriaal. 

f. Spektragrafische analyses van InBr door Queens gaven als veront

reinigingen voornamelijk Ca (!., (10 ppm), Mg ( < 3 ppm) en Si (.!_ 30 ppm) 

te zien (1 0). 

Het calcium is waarschijnlijk veroorzaakt:door het niet goed uit

spoelen van de ampullen, waardoor kalkresten van het water zijn 

achtergebleven. De silicium-verontreiniging kan veroorzaakt zijn 

door kwarts van de ampul of door het droogmiddel (Silicagel). 



-11-

Hoofdstuk 4 

Kristaloptika 

4.1.Inleiding 

Kristallen kunnen optisch gezien onderverdeeld worden in drie klassen. 

In de eerste plaats zijn er kristallen met een kubische struktuur, die 

optisch isotroop zijn. Deze kristallen hebben in hun drie hoofdrich

tingen gelijke diëlektrische konstanten : E =s =s • x y z 
De tweede groep bestaat uit kristallen waarvan in één hoofdrichting de 

diëlektrische konstante verschilt met die van de andere twee hoofd

richtingen : E =E rE • Tot deze groep behoren stoffen met een tri-, x y z 
tetra- of hexagonale struktuur.Ze worden optisch éénassig genoemd. 

Kristallen die triklien, monoklien of orthorhombisch zijn vallen onder 

de derde groep, de zogenaamde tweeassige kristallen, waarvoor geldt : 

E rE rE . 
x Y r 

IuBr en In!, die een orthorhombische struktuur hebben (zie hoofdstuk 2) 

behoren tot deze groep. Daarom zullen hiervan de optische eiganschappen 

bekeken worden. 

4.2. De indikatrix 

Voor de optische eigenschappen van orthorhombische kristallen geldt 

E r E r E of wel n r n r n , waarbij n de brekingsindex is x y z x y z x,y,z 
voor licht, dat in de x, y of z-richting gepolariseerd is. 

Voor het x- y-vlak betekent dit, dat bij verandering van polarisatie

~ichting van // x-as tot // y-as ook de brekingsindex zal veranderen 

van n tot n • Deze verandering zal verlopen volgens de ellips x y 
(11, 12, 13): 

Analoog geldt voor het x-z- en het y-z-vlak 

z2 
+ --

n 2 
z 

= 

(4. I) 

(4.2) 



en i!:_ 
n 2 

y 

z2 
+-

n 2 
z 

,, 
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= 1 (4. 3) 

Deze drie ellipsen kunnen samengesteld worden tot een ruimtelijke 

ellipsoÏde die voldoet aan de vergelijking : 

2 ..L z2 
.!.__ + +- = (4.4) 
n 2 n 2 n 2 

x y z 

Deze ellipsoi<Ie, die dus niets anders is dan de verzameling van 

b1·ekingsindices in verschillende polarisatie richtingen noemen we 

de indikatrix (zie figuur 4.1). In het vervolg zullen we als af

s~raak laten gelden dat 

n < n < n (4,5) 

Figuur 4. 1 

x y z 

De indikatrix van een tweeassig kristal • 
OA zijn de optische assen ; V is de optische hoek • 

z 

Er zijn twee vlakken,_die als snijkromme met de indikatrix een cir

kel geven. Het is eenvoudig in te zien dat deze vlakken de y-as 

bevatten en dat de cirkels die ontstaan derhalve een straal n y 
hebben. 
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Loodrecht op deze vlakken zijn de optische hoofdassen gedefinieerd (OA), 

die dus samen het x-z-vlak opspannen. 

Voor de hoek V tussen OA en de z-as, de zogenaamde optische hoek, geldt z 
(11,12) 

tan 2 Vz = (4.6) 

Als V < 45° dan noemen we het tweeassige kristal positief; bij be
z 

nadering geldt dan n - n < n - n y x z y 
Anders, als V.,> 45°, heet het kristal negatief; evenzo geldt dan 

z 
n - n > n - n • 

y x z y 
In het geval van een orthorhombisch kristal zullen de assen van de indi-

katrix uit symmetrieoverwegingen samenvallen met de kristalassen. 

Hoe echter de assen van de indikatrix korresponderen met de kristal

assen valt echter niet te voorspellen uit de symmetrie van het kristal. 

Het vlak dat opgespannen wordt door de optische assen kan zowel loodrecht 

op de lagen van het InBr staan (a-b- of a-c-vlak) als evenwijdig aan de 

lagen (a-c-vlak). 

Voor de transmissie en reflektiemetingen betekent de tweeassighéid 

dat het opvallende licht evenwijdig aan een van de kristalassen ge

polariseerd dient te zijn, opdat we goed gedefinieerde grootheden 

meten. 

Doen we dit niet dan zal het verschijnsel optreden dat dubbele breking 

genoemd wordt. 

4.3. Dubbele breking 

Het verschijnsel van dubbele breking zal toegelicht worden aan de 

hand van een voorbeeld, waarbij een bundel evenwijdig, ongepola

riseerd licht onder een hoek ~· met de normaal op een orthorhombisch 
1 

kristal valt. Veronderstel dat het vlak van inval overeen komt met 

het x-y-vlak van de indikatrix (fig.4.2.). 

Na breking aan het oppervlak zal de straal zich voortplanten als 

twee afzonderlijke stralen, hetgeen volgt uit de konstruktie va.n 

Snellius. 
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Invallende straal ongepolariseerd 
(1) gepolariseerd in vlak 

van tekening 
(2) gepolariseerd loodrecht 

op vlak van tekening 

Figuur 4.2 Dubbele breking bij tweeassige kristallen • 
Vlak van tekening is x-y-vlak van indikatrix . 

De tuee gebroken stralen zijn lineair gepolariseerd en wel zo dat de 

ene in het vlak van tekening gepolariseerd is ( I I I 11 I , ( 1) ) en de 

andere loodrecht op het vlak van tekening ( • • • • • ,(2):zie figuur 4.2). 

Voor beide stralen geldt de wet van Snellius: 

sin <P· 
1. 

&in ,~.. 
"'r,1 

= n en 
z 

sin cf>. 
1. 

sin = (4. 7) 

(4. 8) 

• b • • 1 ~ d 1 rh d 0° ~ .. H1.er l.J za n na eren tot n a s "'' na ert tot en zal n Zl.Jn y 1. 

grenswaarde, die afhangt van n en n , naderen als <P. nadert tot 90°. x y 1. 

Soortgelijke konstrukties kunnen gedaan worden bij breking aan andere 

vlakken. In twee gevallen zal geen dubbele breking optreden, namelijk 

als ue zo in het x-z-vlak instralen, dat de gebroken straal evenwijdig 

aan één van de optische assen loopt+). 

Dan moet gelden : sin cf>. = n 
1. y 

Deze hoek~. is de schijnbare 
1. 

VE genoemd (11,12). 

sin V (4.9) 
z 

optische hoek in de litteratuur veelal 

+) Theoretisch is het mogelijk dat deze situatie niet optreedt, in het 

bijzonder als V !:!' 450 (V =45° heet optisch neutraal) en bovendien n >>n
1 

h • 
~ z y uc t 

Door te werken in optisch dichtere media dan luch~ kan dit geval op-

geheven worden. 
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Behalve in dit laatste geval, zullen de gebroken stralen zich naast 

hun onderling loodrechte polarisatierichting, onderscheiden door 

verschillende voortplantingsnelheden in het kristal. De snelheid waar

mee een golf zich voortplant is omgekeerd evenredig met de grootte van 

äe brekingsindex. In het voorbeeld van fig.IV.2 zal straal (1) een 

grotere snelheid hebben dan straal (2). Hierdoor zal er in het alge

meen na doorlopen van een kristal met dikte d een faseverschil tussen 

de twee gebroken stralen aanwezig zijn. 

4.4.Interferentie 

Met een polarisatiemikroskoop is het mogelijk om interfereptie van 

licht, die optreedt als gevolg van het faseverschil van een dubbel 

gebroken bundel waar te nemen. 

Het zou te ver voeren in het kader van dit verslag alle mogelijke 

interferentiefiguren, zowel bij evenwijdig als bij konvergent in

vallend licht te bespreken. Deze figuren worden uitvoerig weerge

geven in boeken van Gay (11), Wahlstrom (12) en Bom en Wolf (13). 

Het principe waar de interferenties op berusten kan weer duidelijk 

gemaakt worden aan de hand van figuur 4.2. 

Stel dat het licht loodrecht invalt op het y-z-vlak en dat het zo 

gepolariseerd is dat de trillingsrichting een hoek van 45° ma~kt 

met de y- en de z- as. 

In het kristal zal het· licht zich als één bundel in dezelfde richting

en blijven voortplanten. Echter de bundel bestaat nu uit twee 

delen, waarvan het gedeelte met polarisatierichting // y-as 

zich sneller voortplant dan het gedeelte dat // z-as is gepolari

seerd (n < n ) • 
y z 

Dit zal bij uittreden uit het kristal in het algemeen leiden tot 

een faseverschil. Het uittredende licht kunnen we nu bekijken door 

een analysator waarvan de doorlaatrichting 90° is gedraaid ten op

zichte van de doorlaatrichting van de polarisator (zie figuur 4.3). 

Als het faseverschil tussen de twee onderling loodrechte samen-
• 0 • + .. vallende l1chtstralen 180 1s dan zal de resulterende E-vektor JU1st 

door de analysator doorgelaten worden. Is er geen faseverschil dan 

zal er geen licht worden doorgelaten. 
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Doorgelaten licht 

Doorlaatrichting analysator 
onder 900 met polarisator 

Twee lineair gepolariseerde 
golven met faseverschil 

~ Kristaldikte d 
t 

Kristalrichtingen 
onder 450 met 
polarisator 

Doorlaatrichting polarisator 

Ongepolariseerd licht 

Figuur 4.3 interferentieprincipe voor parallel invallend licht • 

Ook tengevolge van multiple reflekties kunnen interferenties op

treden. 

Bij loodrechte inval zal er versterking optreden als (14) : 

2 nd = m À m 
(4.10) 

Hierin is n de brekingsindex behorende bij de.polarisatierichting 

d de dikte van het kristal 

m een geheel getal 

À : de golflengte van het licht, waarbij het m-de maximum 
m 

optreedt. 

Uit (4.10) volgt dat voor een kompleet interferentiespektrum geldt 

1 !:, m nd = 2 • ,À----,À-
m+/:,m m 

À • À "-m m+Lllu (4. ll) 

Voor deze interferenties dienen we wel evenwijdig aan een kristal

as (= hoofdas van de indikatrix) in te stralen én te polariseren 

evenwijdig aan een andere as, aangezien er anders dubbele breking 

optreedt, waardoor we twee interferenties door elkaar zullen zien. 
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4.5. Dispersie 

Tot nu toe is steeds verondersteld dat de brekings~ndex een kon-

stante 

lengte 

In het 

is. In het algemeen echter zal n een functie va~ de golf

À zijn en wel zo dat:~ <0 (normale dispersie). 
dn geval dat dÀ > 0 spreken we van anormale dispersie. 

Deze dispersie heeft uiteraard ook konsekwenties voor de vorm van 

de indikatrix en de richtingen van de optische hoofdassen. Bij 

elke verandering van n , n en n zal ook een vormverandering van 
x y z 

de indikatrix optreden. Tengevolge van dispersie kan het vocrkomen, 

dat·,bij een bepaalde golflengte een tweeassig kristal éénassig 

wordt (zie figuur 4.4). 

Figuur 4.4 Dispersie b~ tweeass~ge kristallen • 

n 
z 

a. Normale dispersie van de 
brekingsindices n ,n ,n . 

x y z 

r---------~~----------·--~ 

b. Normale dispersie waarbij 
voor À1 het kristal 
éénassig is. 

Een snijpunt (figuur 4.4.b) van twee dispersiekrommen heeft boven

dien tot gevolg, dat het vlak van de optische assen zal gaan 

korresponderen met een ander kristalvlak. 

Bij halfgeleiders zal onder invloed van de absorptieband in de 

dispersiekromme een sterkere kromming te zien zijn. 

Voor lichtenergiën groter dan de bandafstand E zal een gebied gap 
zijn waar anormale dispersie optreedt (Kramers-Kranig relaties (15) ) 

4.6. Pleochroïsme 

De golflengte van het licht waarbij het kristal begint te absorberen 
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kan afhankelijk zijn van de polarisatierichting (zie figuur 4.5). 

Dit verschijnsel wordt pleochroÏsme genoemd , 

~bsorpti~~~------------------------------------------~ 
coëf fi,ci@n t 

I! a-as 

Î 

Figuur 4.5 Pleochro~sme 

/Ic-as I /b-as 

f 
-4 :' 

otonenerg~e 

Het meest bekende materiaal met deze eigenschap is het zogenaamde 

polaroidfilter. Hierbij wordt zichtbaar licht dat in één richting 

gepolariseerd is, in het materiaal geabsorbeerd, terwijl in de 

andere richting gepolariseerd licht geheel doorgelaten wordt. 

4.7. Diversen 

a. De brekingsindex is niet alleen afhankelijk van de golfleugte 

À , maar is ook een funktie van o.a. de temperatuur. De tem

peratuurinvloed zal bij anisotrope kristallen ook niet voor n , x 
n en n dezelfde zijn. Normaal zijn de veranderingen van de 

y z 
brekingsindices ten gevolge van de temperatuur erg klein : 

dn -4 -1 I dT I ~ 10 K . In het algemeen worden brekingsindices kleiner 

bij hogere temperatuur ( :~ < 0 ), 

b. Als bij doorlopen van een kristal het vlak van het gepola

riseerde licht gedraaid wordt dan heet het kristal optisch 

aktief. Kristallen kunnen alleen optische aktiviteit vertonen 

als hun puntgroep géén inversiecentrum heeft (16). De puntgroep 

van InBr heeft wel een inversiecentrum zodat er geen optische 

aktiviteit zal optreden. 
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Hoofdstuk 5 

Bandenstruktuur en optische overgangen in halfgeleiders 

Bij halfgeleiders worden de valentieband en de geleidingsband van elkaar 

gescheiden door een verboden zone. 

Het minimale energieverschil tussen deze twee banden wordt de bandafstand 

E genoemd (zie figuur 5.1.a. en b.). 
gaf 

geleidingsband 

-TI/a 

Figuur 5. 1 

-- -11-
1 
I 
I 

E I 

gap 

+TI/a 

E(k) 

~ 
-TI/a 

Mogelijke bandenstrukturen en optische overgangen 
bij halfgeleiders. 
Proces A : direkt 
Proces B : indirekt met emissie van fonon 
Proces Be: indirekt met absorptie van fonon 

a 

+TI/a 

Een elektron kan vanuit de valentieband geexciteerd worden naar de gelei

dingsband door absorptie van een fonon met energie hv > E • gap 
Geschied deze overgang zonder dat er een foton geabsorbeerd wordt dan heet 

de overgang direkt: proces A in figuur 5.1.a. en b. 

Gaat de overgang wel gepaard met absorptie of emissie van een fonon dan 

heet de overgang indirekt: de processen B en B • 
a e 

De overgangswaarschijnlijkheid kan met behulp van de quanturnmechanika be-

paald worden (18). 

Afhankelijk van de grootte van deze overgangswaarschijnlijkheid kan er nog 

onderscheid gemaakt worden tussen toegestane en verboden overgangen. 

Voor de afhankelijkheid tussen de absorptiekoëfficient a en de fotonenergie 

hv wordt verwezen naar het werk van Elliot (19). 
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Een elektron in de geleidingaband en een gat in de valentieband kunnen 

met elkaar gaan wisselwerken via coulombinteraktie. 

Hierdoor kan er een gebonden toestand ontstaan met diskrete energieni

vo's (waterstofachtig deeltje). 

Zo'n gebonden gat-elektron paar heet een exciton (20) en is in het ab

sorptiespektrum te zien als een serie pieken onder de geleidingsband 

(zie figuur 5.2.). 

Figuur 5.2 

E 
gap ---+ 

h'V 

Theoretisch absorptiespektrum met 4 excitonnivo's . 

De waarden van de energiën van deze nivo's worden voor een isotroop 

3-dimensionaal model gegeven door: 

E = E - R/n2 
exc gap 

(5. I • ) 

waarbij R:de effektieve Rydbergkonstante 

en n = I , 2 , 3 , • . .•• 

Als de bindingsenergie van het exciton kleiner is dan kT dan is het exciton 

thermisch geÏoniseerd en niet meer zichtbaar in het absorptiespektrum. 
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Hoofdstuk 6 

Heetopstelling en metingen 

6.l.Meetopstelling 

De meetopstelling voor het doen van optische metingen was analoog 

aan de opstelling die reeds beschreven werd door v.d.Pas(l4). 

Er waren twee opstellingen voor de metingen beschikbaar. De 

essentiële verschillen tussen beide opstellingen waren de ~ono

chromator en de kryostaat. In de ene opstelling (de ~agneto

~bsorptie - opstelling) staat een roostermonochromator (Hilge:r-Watts, 

Monospek 1000) en een glazen kryostaat, waarin het kristal in 

direkt kontakt is met het koelmiddel (LHe of LN 2), dat tevens 

afgepompt kan worden. 

Het golflengtebereik van deze monochromator is beperkt vanwege het 

rooster (0.2 ~m <À< 0.7~ m). 

De andere opstelling (!,bsorptie-!eflektie-opstelling) is uitgerust 

met een metalen vakuumkryostaat en een dubbelprisma-monochromator 

(Zeiss MM 12, glasprisma). 

In deze kryostaat staat het kristal niet in direkt kontakt met het 

koelmiddel, waardoor de temperatuur enigszins hoger zal zijn. 

De monochromator heeft een golflengtebereik van 0.36-2.5 pm. 

Als lichtdetektor is een fotomultiplier (9558 QC) gebruikt met 

een spektrale gevoeligheid tot 9000 ~ (21). 

6.2. Metingen 

a) Het opvallende licht dient gepolariseerd te zijn evenwijdig aan de 

a- en de c-as (polarisatie in de b-richting is niet mogelijk vanwege 

de geometrie van de kristallen). Als polarisator is een Nicol-prisma 

met nauwkeurig instelbare hoek gebruikt. De juiste instelling van de 

polarisatie richtingen wordt verkregen door de polarisator zo te 

draaien, dat bij een golflengte 5350-5400 ~ de transmissie mini-

maal is: dan is het licht //c-as gepolariseerd. Om de polarisatie 

richting //a-as in te stellen dient de polarisator over 90° ge

draaid te worden. Deze procedure is mogelijk dankzij het feit dat 

er pleochroÏsme optreedt (zie par. 4.6. en par. 7.2.). 

Bij doorvallend wit licht is het kristal geel van kleur als de 

polarisatierichting //a-as is en rood bij polarisatie //c-as. 
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Deze kristalrichtingen zijn gekontroleerd door Terhell (22) met behulp 

van röntgenanalyse en komen overeen met resultaten die Levy en Mooser 

vinden (9). 

·b) Er zijn interferentiemetingen verricht met de A.R.-opstelling in een 

zo groot mogelijk golflengtegebied voor de twee polarisatierichtingen. 

Uit deze metingen zijn met behulp van vergelijking (4.11) waarden van 

n d en n d bepaald. Deze waarden werden verkregen door telkens over een 
a c . 

aantal interferentiepieken te middelen. Dit aantal is zo gekozen dat 

er in het gebied waar de kromming van de dispersiekromme het sterkst 

was (nabij de bandkant) veel waarden van nd bepaald konden worden. 

Naderhand zijn de diktes van de kristallen gemeten met een mikrokater 

en gekontroleerd met behulp van een mikroscoop mèt mikrometer-instelling. 

c) De transmissiemetingen, die eveneens met de A.R-opstelliug zijn 

verricht, zijn gekorrigeerd voor I (de lichtintensiteit, die op de 
. 0 

fotomultiplier valt als er geen.kristal in de lichtweg is). Omdat 

er geen reflektiemetingen gedaan konden worden, vanwege het snel 

aangetaste oppervlak van de hygroskopische kristallen en omdat de 
I 

lichtbundel groter was dan het kristal, wat reflekties aan de koper-

en kristalhouder gaf, is de transmissie op de volgende wijze gekorri

geerd voor de reflektiecoëfficiënt R. Voor de transmissie T (met 

multiple reflekties) geldt de vergelijking (14) : 

T = (1·-R) 2 exp (- ad) 

1-R2 exp (-2ad) 
( 6. I) 

Hierin is a de absorptiecoëfficiënt. Voor de reflektiecoëfficiënt 

R geldt : 

met 
À. a 

k =--4 'TT 

(6.2) 

(6.3) 

waarin n het reële deel van de komplexe brekingsindex N is en k 

het imaginaire deel. 

Voor kleine waarden van 
(n- 1)2 

R = ( n+ I) 2 

a kan (6.2) vervangen worden door : 

(6.4) 
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Onder dezelfde voorwaarde kan (6.1.) vereenvoudigd worden tot: 

1-R 
T = I+R exp (-ad) (6.5.) 

Aangezien de brekingsindex bekend is in het golflengtegebied waar a 

klein is kan a met behulp van (6.4) en (6.5) bepaald worden. 

De gekorrigeerde transmissie T* kan dan geschreven worden als: 

T* = exp (-ad) (6.6.) 

Voor grotere waarden van a is de brekingsindex niet meer bekend en 

weten we dus ook geen waarden van R. 

Vergelijking (6.1.) kan dan benaderd worden met: 

T = (I - R) 2 exp (-ad) (6.7.) 

De korrektiefaktor (I - R) 2 is in dit gebied konstant verondersteld, 

zodat we ook hier (6.6.) kunnen gebruiken voor het bepalen van a. 

d. Voor de temperatuurafhankelijke metingen is een kristalhouder gemonteerd 

voor de kryostaat van de M.A.-opstelling (zie figuur 6.1.). 

d 
a. Glazen vensters 
b. Kristalhouder 
c. Houder inschroefbaar in b 
d. Bevestigingsmoeren voor vensters 
e. Thermokoppel 

-~- f. Kristal 
Gestreepte lijn: lichtweg 

Figuur 6.1 Dwarsdoorsnede van de kristalhouder voor 
de temperatuurafhankelijke metingen (schematisch). 
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In een door glasvensters vrijwel geheel afgesloten ruimte in de houder 

zal het aanwezige gas dienen als kontaktgas, waardoor het kristal de

z~lfde temperatuur zal aannemen als de houder. 

Voor de temperatuurverhogingen is gebruik gemaakt van de natuurlijke, 

laugzame opwarming van de kryostaat (% 0.5 K/minuut). De temperatuur 

van de houder werd gemeten met een chromel-alumel-thermokoppel, waar

van de koude las zich bevond op 77K. 

e. Ten behoeve van elektro-absorptie (E.A.)-metingen verricht door 

Linssen (23) is gezocht naar een goed kontaktmateriaal voor InBr. 

De kontakten dienen voor het doen van deze metingen semi-transparant 

te zijn. 

Er zijn kontakten gesputterd met de metalen platina, goud, zilver en 

indium. 

Alleen de indiumkontakten bleven lange tijd semi-transparant; de andere 

kontakten werden na korte tijd ondoorzichtig en ruw. De oorzaak hiervan 

is niet verder onderzocht, maar moet waarschijnlijk gezocht worden in 

de richting van chemische reakties tussen het kontaktmateriaal en het 

lnBr of resten In c.q. Br aan het oppervlak van de kristallen. 
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Hoofdstuk 7 

Meetresultaten en diskussie 

7.1 De brekingsindex 

De resultaten van de interferentiemetingen, zoals die in § 4.4 en § 6.2 

beschreven zijn worden gegeven în grafiek III. 

Aan het kristal MG. 27-16 (d = 43 ~m) is in een zo groot mogelijk golf

lengtegebied gemeten bij 295 K en bij 80 K. 

Ter kompletering is aan het kristal MG 28-5 (d = 34 vm) speciaal gemeten 

in het geBied juist onder de geleidingsband (zie § 7.2). 

Tenslotte is er een meting aan kristal MG 29-9 (d = 22 ~m) bij 10 K in 

opgenomen. 

Ook aan kristal MG 27-7 zijn metingen verricht bij kamertemperatuur, De 

dikte van dit kristal kon aanvankelijk niet bepaald worden. 

Jm toch de waarden van de brekingsindices van MG 27-16 en MG 27-7 te 

vergelijken is bij verschillende golflengtes het volgende quotiënt bepaald: 

n 
(-..!) 
n I 

c MG 27-16 

De waarden van dit quotiënt zijn verzameld in grafiek IV. 

Uit deze grafiek blijkt dat het verschil met de theoretische waarde (=I) 

maximaal 0.013 is, waaruit gekonkludeerd kan worden, dat de gegeven dis-
• k •. k • •. (6n/ pers1e rommen vr1J nauw eur1g Z1Jn n < I%). 

Bij de bepaling van brekingsindices bij 80 K en 10 K is uitgegaan van de 
-5 -I 

dikte bij 295 K: een geschatte uitzettingskoëfficient ab < 10 K geeft 

·~d < 1%, waarvoor niet gekorrigeerd is wegens de fout in n die van dezelfde 

orde van grootte is. 

Het eerste wat opvalt aan de krommen Z1Jn de uitzonderlijke 

en de sterke kromming van n nabij de bandkant (zie§ 7.2). 
c 

. 1 d' . (dn Over1gens vertonen alle krommen een norma e 1spers1e dÀ < 

hoge waarden 

0). 

Als we de hier gevonden waarden van n en n vergelijken met de waarden 
a c 

dieLevyen Mooser (9) geven (n: 3 à 4 en n: 5 à 6), dan kan de kon-
a c 

klusie getrokken worden, dat onze metingen zeker niet in tegenspraak zijn 

met die van Levy en Mooser. 
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.~ij geven echter niet aan hoe de metingen verricht zijn en ook niet voor 

welke golflengten hun opgegeven waarden gelden, zodat aangenomen mag 

worden dat de dispersiekrommen in grafiek III nauwkeuriger ûjn. 
dn Verder blijkt er wat teken betreft een normaal gedrag van df• 

Het effekt van de temperatuur op n is niet waar te nemen; n vertoont 
a c 

echter een grote temperatuuronafhankelijkheid: :~z-to-3K-l • 

Hoewel ~ niet experimenteel bepaald kan worden is het toch mogelijk 

vanwege het lagenkarakter van InBr iets te zeggen over nb. 

Voor kristallen met een lagenstruktuur zal in het algemeen de brekings

index in de richting loodrecht op de lagen kleiner zijn dan in het vlak 

van de lagen (24). 

Dit vindt z'n oorzaak in het feit dat de ongelijke atomen loodrecht op 

de lagen elkaar tegenwerken in hun elektrische polariseerbaarheid. 

Daarom zal waarschijnlijk gelden ~ = nx < ~a = ny 

verwachting is dat InBr tweeassig positief is. 

7.2 De absorptiecoëfficiënt 

< n = n 
c z en de 

Uit de metingen is met behulp van vergelijking (6.6) de absorptiecoëfficiënt 

a. als funktie van de fotonenergie hv bepaald, na voor I en R te hebben 
0 

gekorrigeerd, zoals in par. 6.2.c is beschreven. 

In grafiek V is a. voor licht dat in de a- en in de c-richting is gepola

riseerd uitgezet als funktie van hv. 

De absorptiecoëfficiënt bij polarisatie //c-as (a) vertoont een kon
c 

tinue toename bij alle temperaturen waarbij gemeten is; a vertoont bij 
a 

80 K een duidelijke piek bij E= (2.343 ~ 0.002)eV en zelfs twee pieken 

bij 10 K : E1= (2.334 ~ 0.002)eV en E2= (2.344 ~ 0.002)eV. 

Deze pieken worden aan excitonnivo's toegeschreven om de volgende 

redenen: 

1) Het is onwaarschijnlijk dat een verontreinigingsnivo (donor) zich zo 

dicht onder de geleidingsband bevindt. 

2) Bij zeer lage temperaturen zijn twee pieken waar te nemen, die in 

hoogte sterk gelijken op twee excitonnivo's. 

Ter ondersteuning van deze metingen heeft Linssen (23) golflengte ge

moduleerde transmissiemetingen verricht aan InBr bij 77 K. 

Uit deze metingen bleek inderdaad het optreden van de piek; er volgde 

echter nog geen bewijs uit de metingen, dat het werkelijk een exciton

nivo is. 

Als het excitonnivo's zijn, is de bandafstand E nauwkeurig te gap,a 
bepalen met behulp van vergelijking (5.1): 
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E (10 K) + (2.347 + 0.003)eV gap,a -

Voor hogere temperaturen kan E bepaald worden als we aannemen gap,a 
dat het excitonnivo dezelfde temperatuur-afhankelijkheid vertoont 

als E • De op deze wijze bepaalde waarde van E zijn weerge-gap gap,a 
geven in tabel 7.A. 

Het is ook duidelijk dat het niet mogelijk is een tweede piek bij 

T = 80 K waar te nemen aangezien het n = 2-exciton bij die temperatuur 

thermisch geÏoniseerd zal zijn. 

Het n = 1 - excitonnivo zal echter pas verdwijnen als de thermische 

energie groter is dan de bindingsenergie van het n = 1-exciton, dus: 

kT > Egap,a(T)- E1(T) = 13 meV. 

Dit is zo bij een temperatuur boven 150 K. 

Uit deze grafiek kunnen geen direkte konklusies getrokken worden over 

de aard van de optische overgangen. 

Daarom is a logaritmisch uitgezet tegen hv (zie grafiek VI). 

Er blijkt een lineair verband aanwezig te zijn tussen log a en hv. c 
Dit verband geeft sterk de indruk, dat we voor h < E te maken v gap,c 
hebben met een zogenaamde Urbach-staart (25). 

Als dit waar is, dan kan er een schatting gemaakt worden van de 

bandafstand van InBr als het licht //c-as is gepolariseerd (zie tabel 7.A). 

Getracht is voor hv > E de aard van de optische overgangen te gap 
bepalen door te vergelijken met de bekende relaties tussen a en hv (19). 

Het was helaas niet mogelijk enig lineair verband te verkrijgen bij 

geschikt uitzetten van a tegen hv. 

De verwachting is dat de beide overgangen (//a-as en //c-as) direkt 

toegestaan zijn gezien de grootte van de absorptiekoëfficiënt (analoog 

aan GaS en GaSe). 

Tabel 7.A: De bandafstanden van InBr 

Eigen metingen Levy en. Mooser (9) 

lOK BOK 295K 295K 

E (2.31 ~ 0.01)eV (2.29 ~ O.OI)eV (2.25 ~ 0.01)eV 2.18eV 
gap,c 

E (2.347 ~ 0.003)eV (2.356 ~ 0.003)eV (2.38! 0.01)eV 2.31eV 
gap,a 
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Als we de waarden van E vergelijken met de waarden die Levy en gap 
Mooser opgeven (zie tabel 7.A) dan blijkt er een verschil te bestaan 

van 70 meV. Hun kristallen zijn waarschijnlijk dikker en minder mooi, 

waardoor ze na extrapolatie een te lage waarde van E vinden. gap 
Bovendien hebben zij geen excitonnivo gemeten //a-as bij 77 K (27), 

terwijl er wel absorptie tengevolge van het nivo zal zijn geweest, 

hetgeen tot een lagere E zal leiden. gap,a 

7.3 De temperatuurafhankelijkheid van E 
~ 

Aan de absorptiekrommen in grafiek V en-VI is duidelijk te zien dat de 

temperatuur bij de twee polarisatierichtingen verschillende invloed heeft 

op E • Ook in tabel 7.A is te zien dat: gap 

d E 
ga~,c 

dT < 0 

en 

d E 
saE,a > o. dT 

Een normaal gedrag van de bandafstand in halfgeleiders is dat bij 

verhogen van de temperatuur de bandafstand kleiner wordt. In de c

richting bij InBr vertoont de bandafstand dit normale gedrag. 

In de a-richting echter treedt het minder voorkomende verschijnsel op 

dat d E /dT > 0. De meest bekende stoffen met hetzelfde gedrag ziJ'n gap . 
de loodchalcogeniden (28). Met behulp van de speciale kristalhouder 

(zie par. 6.2.d) is de energie van het n = 1-exciton gemeten bij 

oplopende temperatuur vanaf 1.2 Kom zo een idee te krijgen van het 

temperatuurverloop van E • gap,a 

Het resultaat van deze metingen wordt weergegeven in grafiek VII. 

Bij een temperatuur groter dan 170 à 180 K was het exciton nog slechts 

zeer vaag waarneembaar, hetgeen ook te verwachten was (zie par. 7.2, 

thermische ionisatie). Getracht is met een wiskundige formulering het 

temperatuurafhankelijke gedrag van E te beschrijven. Hierbij is gap,a 
uitgegaan van de vergelijking die voor veel halfgeleiders geldt (29): 

2 
E = E + aT 

gap o T+b (7. 1) 

In deze vergelijking kunnen a en b zowel positieve als negatieve waarden 

aannemen. De aanpassing met de komputer met behulp van de methode van 

Marguardt (26) leidde echter niet tot konvergerende waarden van a en b. 

Egap(T) vertoonde dus niet het normale verloop zoals vergelijking (7.1) 
dat weergeeft. 
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7.4. Konklusie 

InBr heeft een aantal interessante optische eigenschappen, die samengevat 

kunnen worden in de volgende punten: 

1) De kristallen zijn optisch twee-assig. 

2) De brekingsindex in de c-richting van het kristal vertoont een sterke 
0 

dispersie van n = 7 nabij de bandkant (À = 5700 A) tot n ~ 3 bij 
0 c c 

À = 9000 A en een vrij grote temperatuurafhankelijkheid. 
0 

In de a-richting verandert de brekingsindex van n ~ 4 (À = 5400 A) 
o a 

tot n ~ 2.5 (À = 9000 A) en vertoont geen temperatuurafhankelijkheid. a 
3) Er is een verschil in bandafstand als we het opvallende licht //c-as 

of //a-as polariseren (pleochroïsme) van 40-130 meV afhankelijk 

van de temperatuur. 

4) De optische overgang van valentieband naar geleidingaband is in 

beide gevallen waarschijnlijk direkt toegestaan. 

5) De absorptiekromme //c-as voldoet aan de Urbachregel. 

Bij licht //a-as gepolariseerd zijn bij 77 één en bij 4 K twee 

excitonnivo's waar te nemen. 

6) Deze excîtonnivo's (en dus ook E ) vertonen een voor halfgeleiders gap,a 
niet gebruikelijk temperatuurafhankelijk gedrag, omdat 
dE 
~c > 0. Het verloop van E (T) is normaal te noemen. gap,c 

AJ. deze eigenschappen zouden nader onderzocht kunnen worden. Er zijn 

echter een aantal negatieve faktoren aan te duiden voor een n&der ver

diepend onderzoek: 

1) De kristalgroei verloopt niet zo eenvoudig. Met sublimatietechnieken 

werden voor optische metingen slechts weinig mooie kristallen InBr 

geproduceerd, echter helemaal geen !ni-kristallen. Het is gewenst 

grotere en dunnere kristallen groeien. 

Het groeien in een gasstroom heeft nog niet tot goede resultaten geleid. 

De groeimethode volgens Bridgman leverde wel kristallen op maar hieraan 

is tot op heden nog niet gemeten wegens tijdgebrek. 

2) De kristallen InBr en In! zijn sterk hygroskopisch, Daarom dienen er 

steeds speciale voorzorgen genomen te worden bij het meten aan en het 

prepareren en bewaren van de kristallen. Vooral voor eventueel later 

uit te voeren elektrische metingen dient hier terdege rekening mee 

gehouden te worden. 

3) De kristallen InBr en In! zijn erg bros. Bovendien is de gelaagdheid 

niet van dien aard dat ze eenvoudig evenwijdig aan de lagen gespleten 
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kunnen worden zoals bij GaS en GaSe. 

4) Over de zuiverheid en de kwaliteit van de eenkristallen is 

nog slechts weinig bekend. 

Bij verder onderzoek zal er veel tijd geïnvesteerd moeten worden in 

de studie naar het fysisch-chemische gedrag van de stoffen. 



Lijst van referenties 

1. Jones, R.E., Templeton, D.H., 
The crystal structure of indium (I) iodide. 
Acta Cryst., ~, 1955, p.847. 

2. Stephenson, N.C., Mellor, D.P., 
The crystal structure of indium monobromide. 
Auslr.J.Sci.Res.,.Al_, 1950, p.581. 

3. Wyckoff, R.W.G. 
Crystal structureä. 
Intersciences, 2n edition, 1963. 

4. Handhook of Chemistry and Physics, 51e editi~n. 
The Chemical Rubber Co., 1970-71. 

5. Walter, P.H.L., Kleinberg, J., Griswald, E., 
The indium (I) bromide-indium(III) bromide system. 
J.Inorg.Nucl.Chem.,~, 1961, p.223. 

6. Morawietz, W., Morawietz, H., Brauer, G., 
Das Zustandsdiagram der Indiumbromide. 
Z.Anorg.Allg.Chem.,316, 1962, p.220. 

7. Peretti, E.A., 
Thermal analysis of the indium-iodine system. 
J.Am.Chem.Soc.,78, 1956, p.5745. 

8. Barrow, R.F., Pugh, A.C.P., Smith, F.J. 
The heats of sublimatien of inorganic substances. 
Trans.Far.Soc. ,51, 1955, p.1651. 

9. Levy,F., Mooser, E., 
Quelques propriétés des monohalogénures d'Indium InBr et In!. 
Helv.Phys.Acta,45, 1972, p.69. 

10. Queens, M.A. Mondelinge mededeling. 

11. Gay, P. , 
An introduetion to crystal opties. 
Longmans, Green and Co. Ltd, London W.I., 1967. 

12. Wahlstrom, r.:.E., th 
Optical crystallography, 4 edition. 
John Wiley and Sons, Inc., New York, 1969. 

13. Bo:n, .~·1., Wolf, E:, th .. 
Pr1nc1ples of opt1cs, 4 ed1t1on. 
Pergamon press, Oxford, 1970. 

14. Pas, J.W.M. v.d., Afstudeerverslag THE, 1970. 

15. Castelijns, J.H.P., Afstudeerverslag THE, 1971. 



16. Wood, E.A., 
Crystals and light. 
D. van Nastrand Comp.,Inc., Princeton, 1964. 

17. Blom, F.A.P., Mondelinge mededeling. 

18. Bassari, G.F., Band structure and interband transitions. 
Proc.Int.School of Phys.Enrico Fermi., p.33, 1966. 

19. Elliot, R.J., Intensity of optica! absorption by excitons. 
Phys, I:.ev. , 1 08, 1 9 5 7, p. 1 384. 

20. Knox,R.S., Theory of excitons. 
Sol.St.Phys.supplement 5, Academie Press, 1963. 

21. Overbruggen, G.J.J •. van, Afstudeerverslag T.H.E., 1972. 

22. Terhell, J.C.J.M., Mondelinge mededeling. 

23. Linssen, A.J., Afstudeerverslag T.H.E., 1973. 

24. Bijvoet, J.M., Kolkmeijer, N.H., MacGillavry, C.H., 
RÖntgenanalyse van kristallen, 2e druk. 
Centen's Uitg.mij. N.V., Amsterdam, 1948. 

25. U~,bach, F., 
Phys. Rev., ~, 1953, p. 1324. 

26. Timmermans, A.J.M., Stageverslag THE 1971. 

27. Gel ten, M.J., Mondelinge mededeling. 

28. Smith, R.A., 
Semiconductors. 
Cambridge Univ. Press, 1964. 

29. Pankove, J.I., 
Optica! processes in semiconductors. 
Prentice-Hall, Inc., 1971. 



. 0 
~- T( C) 

Zonder aluminium inlegstukken 

. ' - ~ ..•. - . - ~ - .. .. . r·-- -- ___ ,...... ___ ·-~----·-----~. . ' 

a = I cm 
a =-= 3 cm 

Instelregeling: \val."l!l.C 
Koude 

Lengte ampul 18 cm 

zone 28~°C 
zone 220°C 

Zie tekst blz. 6 en figuur 3.3. 

··---· ----~--.---i 

-'------r--·--r-----~·---r--·;-------- --~--:---~-~--;---- ----·7-----------+"------ ... ---------"·----:---------

~--+--:+:----+~+~.:.:.:.+--f.:.:.;.+....:.;--+-__,--+---'-+..._;_;_--.:.;r,__;__-...;-lf----· .'-. ,.._-- ) · 
1 

· · ~--l' -~ __ _j _____ 1 
____ ____: __ . _j_ ____ . __ j__ ___ : _-_· L -,- -~-_ ' ... : -·---- __ ·-· ___ ;_ __________ ; 

i ! ; ! .J. 

I 
' . -+- ;· 
I ' I . 
~----;-:--+-__ _.;.. 
I. . , .. 
' I I 
j.: - .•. 

---;- 1 

i . : -- -r--- --r-----:----------~-~ 

l ~ ! 

' . ---------- -·- - -·---------.-----·--' . 
,. 

L-.-~---·~·~i ___;J.......,.---l--~--~--....._.-.,_ _ _,_ _ _._ __ . ____ -r-__ ~--------r----'----------r-
, i .; jO IS' 2.0 

) 

- r-----

Afstand vanaf uiteinde ampul(cm) 
I 

_L,_ 



t-···:-··-

ji~\:~::?L:(:. t··- ____ 1: __ · Li~~:L+-· .. 1 . , ___ ~··. : , "-~ ··+ ,.c,_:., · · · . .. . . ·- .··~ , . - r l 
b+-+4-t-i-r-:-r-r-+---+--:--è'--J--+---, .. 1' ! : ! I· ! . r . Afstand vanaf ui einde ampul(cm') ... J -1 
1 .. T I I i 1_ .. · ; t •I . ; ! I : I i I l I I I I I I I I : ~- i : I J . t I i .j L.._l_ · 



MG T= SOK 

•••• MG 27-16 d'",43 ].Jlll T=295K 

MG 28- 5 d=:;4 1.1111 T= SOK 
"./( J(}( d=34 T=295K 



Grafiek 

--- --------~----1 

I 

i 

l 
--------··--------~ 

.. ·i·· --+ 
~~-__,r:·_ .. j'_---·-·:··-· I i ~ ~- [ : l _ _j : I [ [ --~~ --·;_k-f' ; : J : : . f -~ J .. j Hl ---
- . I I i : ! ' i ' I I i +' : I ! --1 ' ··t! _ _:_,__ !I· -----~.:_ : ------1---·-r··--T---~------t----+ . ----T-'--t----·j-- :- ; -- -~------+--+-·-----._----------i~- ~ I - ---~--- ~ 

I l j i I l . t I j f i . ; l . I i i . I J_l . . .. ~ ~ j. . -~~~ -· .. I .: l ~- j ~~~ ~-

~-----î-~·-(10--f-- ---r---~~~ --+-- --t---+- ---r+·-~h--- r-t- -~ I ,~ l ~+- ~ --+-+ ----~ rl ~-+-.~~--~~~-~-~-i·_-------_:_-- ~ ... ~--; . . . . . : : - ' : : t t ----hi- . • : • ± r I ' . ' I . : . _J__-~_-_ _[_· _~ _J ______ c_· ____ ~_- J 

~i-~- -~~-.T-~- ! ·,j! ~~~-- __ ' t-;--~~,l---:----r-,-r~t=T-; ..•...• :-mi· ·14·:-:~-~ 
l : I : . ' . ! : t. j - ·:·----: - . ~-- t ; -~ ---- --~- -- t ----- --t- :---- -~-r-·: --+-- ---+~-t --- ---~---t--~--- --~---!.~_-- -_- __ , __ -:-_ }+:·_·:r~---~-~-~ ---~---+--~- --: ----r-------r--- -t----· ------.----'-~. ---·t··----~---~ : ~-~---~ --'---- -; ' . : I ---+---+---- --- . +-- --- --- t - '~ I 
1 ' l \ 1 l ' : l l , 1 i t I : 1 I l - \ '1;-- .: ... '1 . l ~ : . -. -I- . . 1 . . . l . - l - -i ~- -: 

I : ; I : i i ' 1 ~ i .,· : I I i I '·: ' l l'. ' l . ·,_· 11, 
: ' I ' ' I ' i i I i' I ' ' ' I ' ~ r·· ~ ----~----~--1--- ·-:-------i----- -f~-----r---·----r--:- ----~- ---r--j- ---{ -.--, '-----:r·.-+ ____ .J____I I ··-t·--·--t-----·-i_.-.- ----~---t---~1---·-----~------; 
I : ! ! ! : . ! l : I ( ' i . I I I f I 't . . i : t :: t l I : l I i I . I f : ' ' l ~ 1 l ! . l ~ . ~ ~ . : ' I . : ~ ~ ~ I - l .. ~ 1 ; ~-- : __ , __ f - i 

I ' 
~. --·- ---
! 

I -. ----~ .. 

~--
I 

- t 

-~--r~-~lt . -r~-~~l-~--::r~~-1· -- : ----~-+---t · ·1 · +- -r"'·--r-r t : · t ·:T:-r- ~ , --- · -:T·:-r-- ~ · : L · ; l 
I ! . l ! , ~ . I --~::·I-~--~-__ : ___ l~----'-~-l;_---'-~-,----~-~~~~~~~-:~_~--~.:.-~~rl ~~~--__ -t

1 

· ___ - t .. ~~~~-1_·.--=-- --~~-L1 __ :=1~,_--~~--11 ~-' ·_ --1:·-=~~---=~~1,:!_ ·--~------1------:-- ----··t·- --- r---~-- , ----:--+---·--- ' ~ ......_ t I -1 
. l . i I l 1 l ' ~I I~ · i ; 1 i l : ! 1 · ! r + 1 ! ! ,, , i I , I 

I /t}DtJ -7~# :~()00 7";;-·-t·---+---~-r-~----~-----: 
·------,~ ~----+------)~·- --- .L ~---t----+-----t---:---~ 

! x ä> ' ! .. : ...... " 

····r· 

I 
~- -~--- ---: 

I 
---r- ---:---1- ----········t-··· 

I . 

J L ' -~------- ------'~---





~· 
;.,.. 

MG 29-9 

dikte 22 J.IID. 

Ot>D T • 295 K 

Ta 80 K J(.tlX 

T = 10 K 

I 
! 
I 

2 l 



_---~--+------:·---~-i-------,_- --
Grafiek VII 

.. h~~ 
' ' 

~------- r 

' ,. 

- -~1-
I 

-! 
---:-- --t 

! 

- f 

~-----~'1-
1 : I 
I - _: . I -

l i . 

r---r·---:----~--- ~ -------l-,1 _ 1 -J : _s-f· - _- -I' 
, I i i -t L ___ : -- j__- - j 11 . I !-~- ---r-------t----:-----1' ~ -: 

-- __ :___ L J ' - - -: I 
------ _____ c ___ ---~-j_~ __ L_~_j 

: _j ----:.: l 

' ' 
------~ 


