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Samenvatting 

In rit ve'rslag is r'le invloet'! van een homogeen electrisch vela op ne 

excitonen in sterk anisotrope uniaxiale kristallen berekend. Om de 

berekeningen rnog·eli,ik te maken, is t'le z-afhankeli.ikheirJ in ële 

Coulomb-potentiaal verwaarloosd. 

Met een hornogeen electrisch veld loodrecht op de c-qs van het 

kristal kan de tweeèirnensionale Sr.hrödingervergeliikinp: in para

bolische coördinaten gesepareerd worden. De eigenwaarden zijn 

bereken~ met de W.K.B.-rnethode. 

Er zijn longitudinale en transversale electro-absorntie metinc;en 

geoaan aan GaS- en GaSe- éénkristnllen. ne transversale en 

longitudinale electre-absorptie spectra hebben de?.elfde structuur. 

Bovendien is de naar de golflengte afgeleide trensmissie van Ga.Se 

gemeten met een longitudinaal electrisch veld. 

Tenslotte is aan InBr met behulp van golflengte rnorJulatie een 

absorptiepiek bij 2, '340eiT in het transmissie spectrum bij 77°K 

gevonr'len. i.!legens de minder goet'le kwaliteit vl'ln àe kristallen 

kan niet bewezen worr'len, dat deze piek een excitonpiek is. 
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Inleiding 

Het afstudeerwerk is een voortzetting geweest van het exciton onderzoek 

aan GaS Se 1 - en InBr-éénkristallen. x -x 
2) 

Voor de exciton theorie wordt verwezen naar het boek van R.S.Knox • 

Het exciton onderzoek aan GaS Se 1 - éénkristallen wordt in de vakgroep x -x 
Vaste Stof gedaan met behulp van electra-absorptie metingen. De electra-

absorptie spectra zijn door Castelijns 1) en Scholtes 3) verklaard met een 

isotroop drie dimensionaal exciton model, hoewel door de lagen struktuur 

van de kristallen juist een sterke anisatrapie te verwachten is. Door hen 

is niet onderzocht of de electra-absorptie spectra geïnterpreteerd kunnen 

worden met een isotroop twee dimensionaal exciton model. 

Het doel van dit afstudeerwerk is te onderzoeken of de excitonen in 

GaS Se 1 - éénkristallen beschreven kunnen worden met een twee of drie x -x 
dimensionaal model of dat met deze modellen de electra- absorptie spectra 

niet geheel verklaard kunnen worden. 

Het exciton onderzoek in InBr is in de Vakgroep Vaste Stof in 1972 begonnen 

door P.Hoenderdos 31 ). Door hem is in een absorptie spectrum vermoedelijk 

een excitonpiek gevonden. 

Het doel van de electra-absorptie metingen aan InBr is of met behulp van 

deze techniek één of meer excitonpieken in InBr aangetoond kunnen worden. 

Dit afstudeerverslag bestaat uit de volgende drie delen: 

I. Deel 1 : Theorie 

Hierin wordt de invloed van een homogeen electrisch veld op de 

excitonen in sterk anisotrope uniaxiale kristallen berekend. In de 

effectieve massa vergelijking wordt een benadering toegepast om de 

berekeningen mogelijk te maken. 

2. Deel 2 : Metingen aan GaS en GaSe 

Om het resultaat van de berekeningen te toetsen zijn longitudinale-

en transversale electra-absorptie metingen gedaan aan GaS en GaSe

éénkristallen. Het blijkt, dat uit deze metingen geen kwantitatieve 

informatie verkregen kan worden over het exciton onder invloed van het 

electrisch veld. Daarom is het naar de golflengte afgeleide transmissie 

spectrum gemeten met een electrisch veld loodrecht op en evenwijdig 

aan de c-as van het kristal om hiermee alsnog de nodige informatie 

te verkrijgen. 
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3. Deel 3 : Metingen aan InBr. 

Hierin worden electra-absorptie metingen en het naar de golflengte 

afgeleide transmissie spectrum van InBr beschreven. 



DEEL I 

THEORIE 
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1.1. Inleiding 

De SchrÖdingervergelijking voor Wannier-excitonen in uniaxiale kristal

len is in de effectieve massa benadering2): 

h:. r~: ~-~~ 'J lt!JJ- '.l :;'- ji;.ij- e.t jl;,t) - 4-4é. ,ft.;ï 
-.tfi.J. .,... 'P't' ..(,~; ~2 &._., ~~- sjl'z/. z 2 ,_;, .. 1~ 

/ f , """'~o<""""' ,xt-y,. ::::tZ"j 
t.,l 

( 1 a) 

/-" - [- L;j 
~ ... c q ( lb) 

waarin 

h constante van Planck; 

-~; ,k,1 gereduceerde effectieve massa in richtingen loodrecht op en 

evenwijdig aan de c-as ,(de c-as van de kristallen is even

wijdig aan de z-as); 

E 
g 

E exc 
r 

!:.' E 
il" :.t. 

bandafstand ; 

bindingsenergie van het exciton; 

relatieve afstand van gat en electron in het massa middel

punt systeem van gat en electron; 

statische dielectrische constante voor richtingen even-

wijdig aan en loodrecht op de c-as. 

Voor.~/ = oo cammuteert de hamiltoniaan met z. De golffunctie 0(r) 

wordt gespecificeerd door een waarde van z. Z is een continu quanturn 

geta1 14). Aangetoond kan worden, dat in dit geval voor direct toege

stane en direct verboden overgangen de oplossing van vergelijking (la) 

met z=O voldoende is 14
). 

De oplossing, die voor berekeningen van optische overgangen geschikt 
. d 14) • 1s, wordt gegeven oor ,• 

( 2a) 
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~ ,,i')= 
IJ In 

waarin 

I In I~ h 

L.Z'/11?/ . -
n,1iJJ- Laquerre polynomen; 

n = hoofdquantumgetal; 

m = azimutaal quantumgetal; Y 

R = effectieve Rydberg constante~~ ~~ e - ·) · o..z7 t: E ... ..1 
u~ t~, -' t.' 

(2b) 

a = effectieve Bohrradius van het exciton(:: . .m& /.Jtt' P . .> J . .-1). 
.~ ,, .J. 

~heeft in uniaxiale kristallen in het algemeen een eindige waarde, 

waardoor de SchrÖdingervergelijking driedimensionaal blijft en in het 

algemeen geen analytische oplossingen heeft. 

In dit deel van het verslag wordt de invloed van een homogeen electrisch 

veld op de excitonen in uniaxiale kristallen berekend. De resultaten 

zijn voor electrische velden loodrecht op de c-as van het kristal 

ook geldig voor een isotroop tweedimenionaal exciton model. 
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1.2. Algemeen 

Veronderstel, dat voor een uniaxiaal kristal geldt 

(3) 

Aan deze voorwaarde wordt voldaan als 

1. /<;;>>A . -

2. de uitbreiding van het exciton in de richting evenwijdig aan de 

c-as klein is. 

Als voorwaarde (3a) geldt, veronderstel dan verder, dat de z-afhanke

lijkheid in de Coulomb-potentiaal verwaarloosd kan worden : 

Na substitutie van (3b) enJilJ= f"i~J) jlzJ 
separatie : 

met 

}L-1;,;/) 

v "?:rt'-' 

(3b) 

in ( 1 a) volgt na 

(4) 

(5) 

(6) 

De oplossing van vergelijking (4) is identiek aan de oplossing van de 

tweedimensionale SchrÖdinger vergelijking (Za) en (2b). 
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De oplossing van ('5) is een vlakke lopende golf 

(7a) 

De normerings constante c wordt zodanig gekozen, dat het scalaire 

product van twee golffuncties _h,. I z.) en/J.Iz) met bijbehorende 

eigenwaarden, k' enk, gelijk is aan de Dirac deltafunctie.' Ó(k.'-k) 

waaruit volgt 

~ {A' __ J) 

'/V.il/1 en dus 

1/Z)~-~ ~{jjf 

t'lz 
~ 

De eigenwaarden van het exciton worden gegeven door: 

(7b) 

(8) 
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1.3. Homogeen electrisch veld in de z-richting 

Als )-$1 ~ Oo blijven de energie eigenwaarden voor een electrisch veld 

F// c-as ongewijzigd. Hetexciton is dan aan één laag gebonden en kan 

dus geen energie uit het electrisch veld opnemen. 

Als /~/ een eindige waarde heeft , dan wordt vergelijking (5) ui tge

breid met een potentiaal term - eFz, waarin F de grootte van het 

electrische veld is. 

Vergelijking (5) wordt dan : 

Vergelijking (4) blijft ongewijzigd. 

De oplossing van vergelijking (9) is gegeven in ref. 15 p.l75 

waarin 

Ai (x) Airy-functie (zie appendix I) en 

De normerings constante /c/ kan bepaald worden uit 

Waaruit volgt 

dus 

De energ~e eigenwaarden van het exciton zijn nu 

Ee.H = )· - lf'IIJ~j)' t w 

(9) 

( lOa) 

(lOb) 

11 1 \ 
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1.4. Homogeen electrisch veld langs de x-as 

De richting van het homogeen electrisch veld F wordt evenwijdig aan 

de x-as gekozen. Met een electrisch veld blijft vergelijking (5) 

ongewijzigd en vergelijking (4) gaat over in : 

(12) 

Verg~lijking (12) kan gesepareerd worden in parabolische coÖrdinaten. 
16) 

De parabolische coÖrdinaten ~iJ1~zijn gedefinieerd als 

2 J. 

x = 51 - ~.t 

Y = .i f I ~-<. 

Vergelijking (12) kan gesepareerd worden als 'f(~/} := fffo }<:) 
gedefinieerd wordt als : 

( 13) 

( 14) 

waarin B een normeringscanstante is. De functies x
1 

en x2 moeten dan 

voldoen aan : 

met 

1~2ë r ft. 1X;.(t·J =-- C>(z Xzt§~) 
1i 

( 15a) 

( 15b) 

( 15c) 
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Voor gebonden toest;mden is E
1
..(. 0. Definieer E'\ zodanig dat 

E'~- = - E1 (16a) 

met E~> 0. 

Voer dimensieloze coÖrdinaten /fi en "'/.-<- en dimensieloze eigenwaarden 

.-4; en ;1-i in, die gedefinieerd zijn als 

Substitutie van ( 16a) en ( 16b) in ( 15a) en ( 15b) geeft 

t~'x, /1 ,) + I A - /'1, V !(,tf,) r -::-V I~. 71/ x, /'{,} ~ D 
c{ 1/ lf'.t. t' 

Hierbij moet gelden : 

;31 t /'z = 

of na oplossen van E:lt uit (17c) 
y. 

E)l;-=- /-'.L e ----'--~--
,t/;.2 i"' ~.: ~" ~ (A ""Ä) 2 

met G = 16 R. 

I 

( 16b) 

(17a) 

( 17b) 

(17c) 

(17d) 
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Als F=O dan zijn vergelijkingen (I7a) en (I7b) identiek en gelijk 

aan de vergelijking van harmonische oscillator met eigenwaarden en 
. f . I7) e1gen unct1es : 

,/3, (2n+ I) --= n = 0, I , •••••••• 

,Ai = (2m+ I) m = 0' 1 , ••.••••• 

Met (I 7c) volgt dan 

(I8) 

waarin H(qi) hermitische polynomen zijn. 

De eigenwaarden E~ moeten gelijk zijn aan de eigenwaarden, die ge

vonden zijn door transformatie van (4) naar poolcoÖrdinaten en die 

gegeven zijn in vergelijking (2a). 

Terug transformatie van de parabolische coÖrdinaten,.,, 1z naar 

cartesische coÖrdinaten x,y geeft : 

f,' =- 2 (x t l je~- yz. ') 

3: :: ~· (~ x r l I x: ~ Y l ~ 

Voor reële ~~ en )~ is alleen het plusteken toegestaan 

f,-= ±V-i ex~-~) 

J.2 = '!: ~-;Jx\y"~-') I 

Voor één waarde van (x,y) ontstaan er twee tegenges~elde waarden van 

( 5., 1z). Om de eenduidigheid in de terugtransformatie te handhaven moet 

de voorwaarde gesteld worden, dat slechts die combinaties van m en n 

zijn toegestaan, waarvoor (m+n) even is (zie appendix II). Bovendien zijn 
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dan de energie eigenwaarden, die berekend zijn door transformatie van 

vergelijkingen 17a en I7b naar parabolische coÖrdinaten en poolcoÖrdi

naten, aan elkaar gelijk. 

De differentiaal vergelijkingen (I7a) en (I7b) kunnen niet exact opge

. lost worden. De potentiaal functies : 

V ( nz,J ·= /Jf/- !9q/ 

V /tJ{~.) :: --t/ t !P~f 

( I9a) 

( I9b) 

waarin A = ~! \}J~~:~ zijn geschetst 1n figuur I a en figuur Ib. 

V(Y!2}1 

figuur I 

Schets van de potentiaalfuncties 

Uit figuur I blijkt, dat er gebonden toestanden voorkomen. De eigen

waarden van de gebonden toestanden kunnen benaderd worden met de W.K.B~ 
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(20) 

waarin x 1 en x2 de klassieke keerpunten ("classical turningpoints") 

zijn, die gevonden worden uit : 

(2 1) 

(zie snijpunten in figuur la en lb). 

1.4.a. Schatting van de eigenwaarden van vergelijking 17b. 

De potentiaal functie is gegeven in vergelijking 19b en geschetst in·· 

fig. lb. 

De klassieke keerpunten ziJ'n · 'v :t \ J I t V · 1 
• ,, ;. V -lil + .f;? il-'t'4,1'3_. 

Een schatting van eigenwaardej9.4 wordt verkregen uit vergelij,d.ng (20). 

De oplossing van de integraal geeft volledige elliptische functies van 

eerste en tweede soort IS,I 9) (zie appendix III): 

waarin 

a = l[-J;; + ~~ Vï~~~_A,/ 

b = V ai.~-.;' 

De eigenwaarden zijn numeriek bepaald en in gra:iek 1 en 2 als functie 

van A gegeven. 
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1.4.b. Schatting van de eigenwaarden van vergelijking 17a 

De potentiaalfunctie, die gegeven is door vergelijking 19a en geschetst 

is in fig. 1.a, vertoont een maximum ter plaatsedf= + 1~ en ter 
tll - VJ; 

1 
hoogte van 4A. 

Voor eigenwaarden ;1, > i.-# 
waarden kunnen voor j31> ;(."p 

ZlJn er geen gebonden toestanden. De eigen

niet met de W.K.B.-methode bepaald worden. 

Een deeltje met eigenwaardej1, < h4 kan door de potentiaalbarrière tunnel

en en is dan niet meer gebonden. De eigenwaarden voor (1,<~,;worden ge

schat met de W.K.B.-methode en met deze eigenwaarden wordt de tijd ge

sch8t, die het deeltje nodig heeft om door de barriere t~ tunnelen. 

Deze tijd zal toenemen met afnemende eigenwaarden;3
1

, dat wil zeggen 

naarmate het deeltje dieper in de potentiaalput zit. 

De klassieke keerpunten zijn : x
1 
= -+ 1 f . ..L _ _!_ l11_ 41~A' 

1 

- V .l/7 J,l'} V I 

~e oplossing van de integraal (zie vergelijking 20) geeft weer volle

dige elliptische functies van eerste en tweede soort : 

J _J,;/'J.jta"rij i-l-j~ j)- / 1!. ~~1 ;:-(.{_~ J} / =(h"~f)17~ (A { //",/?) 

~ I 

waarin a = I I V I :t4 - .iQ /-i(#~/ 

b = 

De eigenwaarden ~~ zijn numeriek bepaald en in grafiek 3 als functie 

van A gegeven. 

1.4.c. Berekening van de energieniveau's 

De energie eigenwaarden E~ kunnen bepaald worden met behulp van 

vergelijking 17d : 

(22) 

Slechts die combinaties van n en m zijn toegestaan, waarvoor de som 

(m+n) even is. 
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In grafieken 3, 4, 5, 6 en 7 is de energie E 1fl- gegeven in eenheden G 

als functie van A. Uit deze grafieken blijkt : 

1. Voor kleine waarden van A convergeren de energiewaarden naar de 

waarden, die gevonden worden voor F=O. 

2. De ontaarding voor F=O wordt door het veld opgeheven. Elk niveau 

wordt gesplitst in (m+n+l) niveau's. 

3. De energie E 11 neemt toe met toenemende A voor d:le combinaties 

m, n waarvoor n ~ m en neemt af als n<· m. 

Voor B1 > ! A zijn de eigenwaarden B1 contin~ en dus ook de energie

eigE: nwaarden. Deze eigenwaarden zijn niet bepaald. 

In de volgende paragraaf wordt het tunnelen door de potentiaal

bardere en de invloed hiervan op de energie~iveau's bestudeerd. 

1.4.d. Tunnelen door de potentiaal barriere 

De golffunctie in de potentiaal barriere zie figuur la kan benaderd 
17) 

worden met · · 

waarin 

k'/ff(,j '!::. .8 ,é-f:z ~f!t/4/'.f.«;~e) 

Vtt,) >, 31 

J(~ 

Als J ~ Clrt1 >> 1 dan wordt het gedrag van de oplossing be-

paald d~or de grote verhouding van de golffuncties bij de keerpunten 

x 1 en x2• (zie figuur la). De factor, waardoor het tunnelen bepaald 

d 
. 17) wor t, l.S 

(23) 

waarin P het kwadraat is van de verhouding van de golffuncties bij 

de keerpunten. 
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De keerpunten zijn 

X =·-fll/ I ,r---11 
1 - V i.11 -.~.9 V1-Y~, 

De oplossing van de integraal in de exponent van vergelijking (23) 

geeft weer volledige elliptische functies van eerste en tweede soort: 
)('z. ~ 

/ Ur, ~ ~ / ttá~J '"i[A)- .tf;::q;~) j 

Het aantal botsingen met de potentiaalwand per tijdseenheid kan ge-

schat worden uit oscillatietijd 
-lt. 

..,.. h / -lt- --
1. = /é , waarin t in sec. en 

E ~n Joule. 

De tunneltijd tt kan nu geschat worden met behulp van vergelijking 23): 

(24) 

De factor I /2 is toegevoegd, omdat het deeltje zowel links als n.chts 

door de barriere kan tunnelen. 

Als de tunneltijd tt veel groter is dan de levensduur van het exciton 

-~dan kan het tunnelen door de barriere verwaarloosd worden. Een 
.-.-

schatting van de levensduur ~~ van het exciton kan verkregen worden uit 

de natuurlijke verbredingAE en de onzekerheidsrelatie : t;. = h ~E. 

Voor G = 0, I eV en~= 0, 15 is de tunneltijd numeriek berekend uit 
WJ., 

vergelijking (24). De levensduur van het I:O- en l=I-exciton (l=(m+n)/2) 
0 ..,... -I3 

bij een temperatuur van 77 K is geschat op : \ ~ 3.10 5 (AE=l5meV). 

In tabel 1 zijn de waarden van A vermeld, waarvoor tt ~ ~ en tt .of: Z,é 
voor het 1=0 en l=I-exciton en het electrische veld Ft' waarvoor tt:::::. ~ 
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Tabel I 

1 = m n A tt A Ft 
(n+m)/2 '1/;;, OI- '/;., G i' 

tt~ r~. tt "7.. 'i ~~'ê 

L. 12 ? 0,20 
6 

0 0 0 - 0, 10 ~ 3. 10- s 3,5. 10 V/m 

1 0 2 ~ 0,06 q 7. 10- 13 'l0,07 7. 104 

1 1 1 ~ 0,09 ~ 1.10-12 
~0, 10 8. to4 

1 2 0 $, 0' 30 ?- l. 10-12 ?- 0 '30 1. 1 o5 

I ·-· 

F = 4. 10
9 A/Jtt 312 

t (V/m) 

G = 0' 1 eV 

/"'J... = 0,15 m 
0 

Uit tabel 1 blijkt, dat het 1=0-exciton door de potentiaalbarriere 

tunnelt bij een electrisch vel~, dat ongeveer een factor 40 groter is 

dan het veld bij het 1=1-exciton.-

Door het tunnelen worden de energie eigenwaarden cortinu en wordt het 

exciton niveau door het electrisch veld verbreed. Verbreding van het 

1=1-exciton begint bij een electrisch veld, dat veel kleiner is dan 

het veld, waarbij het 1=0-exciton verbreed wordt. Het 1=1-exciton zal 

al àoor het electrische veld geÏoniseerd zijn, voordat er een merkbare 

verbreding van het 1=0-exciton optreedt, omdat de bindingsenergie van 

het 1=1-exciton ongeveer een factor 10 kleiner is dan de bindings

energie van het 1=0-exciton. 

Op identieke wijze kan de tunneltijd voor de hogere excitonen niveau's 

geschat worden. Het zal duidelijk zijn, dat de electrische velden Ft 

kleiner worden met toenemende waarde van 1. 

"l 

-
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I. 5. Discussie 

De invloed van een homogeen electrisch veld F loodrecht op de c-as 

op de energieniveau's van een isotroop twee dimensionaal exciton is 

een verschuiving naar hogere of lag~re energie. Voor die energie

niveau's, waarbij het tunnelen door de potentiaalbarriere verwaar

loosd kan worden, treedt geen extra verbreding van de excitonen 

niveau's pp, omdat de eigenwaardenj91 en~ discreet zijn. Ver

breding van het exciton niveau treedt op als het tunnelen door de 

potentiaalbarriere belangrijk wordt. Het deeltje heeft dan continue 

energie-eigenwaarden, dat wil zeggen, dat er geen gebond~n toestanden 

meer zijn. 

De eigenwaarden~ en dus ook de energie eigenwaarden ZlJn continu 

als /3, > ~.,.? • Het electrische veld, waarbijj3
1 

= %# 
wordt gegeven door 

(34) 

Uit berekeningen van BlosseyZI, 2Z) aan een isotroop driedimensionaal 

exciton in een homogeen electrisch veld volgt : 

I. Door het electrische veld wordt de ontaarding opgeheven. EE=n niveau, 

dat gegeven wordt door het hoofdquántumgetal n, wordt gesplitst in 

n-ni veau' s. 

2. De energie niveau's verschuiven naar hogere of lagere energie als 

functie van het electrische veld. Bij een verdere toename van het 

electrische veld verschuiven de energie niveau's naar hogere energie. 

Het exciton wordt tenslotte door het electrische veld geioniseerd. 

3. De energie eigenwaarden zijn continu, dus de excitonen niveaus worden 

verbreed door het electrische veld. 

De effecten, die gegeven zijn in de punten I en 2, treden ook op in het 

tweedimensionale model in tegenstelling met het effect, dat gegeven 

wordt in punt 3. In het tweedimensionale model worden de excitonen niveaus 

pas door het electrisch veld verbreed a~s de tijd, waarin het exciton 

door de potentiaalbarrière tunnelt, kleiner of gelijk is aan de -
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levensnuur van het exciton. 

Verondersteld is, nat ne z-afhankelijkhein in ne Coulomb-potentiaal 

verwaarloosd kan wornen. z heeft in het algemeen een ein~i~e waarna. 

Met behulp van eerste orne storingsrekening kan ~e invloen van z op 

de energie-eigenwaaroen en eigenfuncties berekent'! wor~en. ne storinga

potentiaal V
8 

wornt nan gegeven noor: 

(35) 

De eerrectietermen van ne energie-eigenwaarren Wn'm(z) kunnen berekent'! 
s 

worden met ne eigenfuncties, nie ~egeven zijn in verP,'elijking (2b). 

De eigenfunctie f(z) is nan ne oplossing van de nifferentia.alverge

lijking: 

(36) 

Als W-wP'm(z)) 0 dan kunnen er gebon~en toestanoen voorkomeno Voor 
s . I eigenwaarnen I W/ '>>I W~'m(z) is l'!e beschri,iving met vergelijking (5) 

een goede benanering. 

Met een electrisch velo F evenwi,jnig aan r'!e z-as wornt vergelijking 

(36) uitgebrein met een potentiaalterm -eFz. Ook rier kunnen gabonnen 

toestanoen voorkomen. ne beschrijving, ~ie gegeven is in hoofnstuk 1.3 

is geinig als \ eFz\ ·v( W~'m(z )j o 

De eigenwaarden van ne nifferentinalvergelijking (4) blijven onge

wijzigd noor de correctieterm Wn'm(z), omnat voor ne beschrijving van 
s 

direct toegestane en nirect verbonen overgangen met z=O volr'loenne is. 

Dit gelnt ook voor re eigenwaarden, r'lie berekent'l zi,in in hoofrlstuk 1.4. 



DEEL 2 

METINGEN AAN GaS EN GaSe 
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2. I. Inleiding 

In de litteratuur over GaSx Set-x worden de excitonpieken in deze 

stoffen verklaard met zowel een isotroop driedimensionaal model4 ' 6 ' 24 ) 

als met een isotroop tweedimensionaal model],S,g). 

Uit magneta-absorptie metingen aan GaSe is voor de verhouding van de 

gereduceerde effectieve massa voor richtingen evenwijdig aan en lood

recht op de c-as van het kristal gevonden : .l"tt /HJ. :::. 5. 

Tevens is bepaald datJi.L = 0,14 m
0

5 ' 6). 

Deze kleine anisatrapie in gereduceerde effectieve massa kan verklaard 

worden met een ladingsverdeling van electronen, die zich over de lagen 
11 12) uits::rekt, waardoor een aanzienlijke binding tussen de lagen ontstaat ' . 

Hierdoor ontstaat een driedimensionale valentie- en geleidingsband in 

het centrum van de Briouillinzone ; 7 • 

De verhouding van de statische dielectrische constanten .t,,jiJ... 
10) . 

van GaSe, zoals deze bepaald is door Leung e.a. , is 0,74. De aniso-
E..~.J:t. tropiefactor j = 

~ é,/ ,)t/1' 
voor GaSe kan uit bovenstaande ge-

gevens berekend worden. We vinden dan : ~ = 0,27. 

De directe overgang in het centrum van de Briouillinzone (/4 -....;:.;:;? ) 
in GaSe is zonder spin-baan koppeling toegestaan voor richtingen van 

de polarisatievector ~van een electra-magnetische golf evenwijdig aan 

dec-as van het kristal en verboden voorîl loodrecht op dec-as. Met 

spin-baan koppeling is deze overgang toegestaan voor beide richtingen 

van 111 ). Ook experimenteel is bevestigd, dat de overgang toegestaan is 

voor beide richtingen van E. De absorptiecoëfficiënt voor Ê//c is onge

veer een factor tien groter dan voor Ë l c 13). 

Van GaS is de verhouding ~~~ niet bekend. Door Brebner e.a. 30 ) is 

de brekingsindex van GaSenGaSe voor Ët//c en-E .L c bepaald. Hieruit 

kan de verhouding van de optische dielectrische constante geschat worden: 

::;_ -::: (";).: ~ 0, 74 voor GaS. Door Kamimura en Nakao23 ) is de 

bandenstructuur van GaS en GaSe berekend. De bandenstructuur van beide 

stoffen is practisch identiek, maar de energie afstanden tussen de banden 

zijn verschillend. Ook voor GaS is de directe overgang in het centrum - ·~ van·de Briouillinzone voor E//c enE Lc met spinbaan koppeling toegestaan. 

Volgens Brebner en Mooser4) is een exciton gedurende een groot gedeelte 



-20-

van de levensduur aan één laag gebonden, omdat de effectieve massa 

van het gat in de richting evenwijdig aan de c-as groot is. Door de 
m 

kleine anisatrapie in de effectieve electrenenmassa ( e /1' ~ 5) kan 
m ..L 

het electron zich dwars door de lagen bewegen en het ex~iton heeft dus 

een driedimensionaal karakter. Dit wordt gebaseerd op de opsplitsing 

van de eerste exciton-piek in acht pieken. Deze opsplitsing wordt ver

oorzaakt door de tien mogelijke manieren, waarop de viervoudige lagen 

in !.,/ -GaSe gestapeld kunnen worden. Door elke stapeling ontstaat 

er een andere effectieve potentiaal. Volgens Brebner en Mooser kan deze 

splitsing alleen dan optreden als het electron zich over circa 5 lagen 

ui tb trekt. 

Uit het in deel 1 afgeleide model blijkt,'. dat het effect van een homo

geen electrisch veld op de excitonen in sterk anisotrope uniaxiale 

kristallen afhangt van de richting van dit veld ten opzichte van de 

c-as. 

Nagegaan wordt of de transversale (electrisch·veld loodrecht op de 

c-as) en longitudinale (electrisch veld evenwijdig aan de c-as) electra

absorptie metingen met dit model verklaard kunnen worden. Het blijkt, 

dat uit transversale electra-absorptie spectra geen kwantitatieve in

formatie over het exciton onder invloed van een electrisch veld ver

kregen kan worden. Daarom is geprobeerd de naar de golflengte aige-

leide transmissie en reflectie van GaS en GaSe te meten bij verschillen

de statische electrische velden om alsnog informatie over de invloed van 

een transversaal electrisch veld op de excitone1 in GaS en GaSe te ver

krijgen. 
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2.2. Meetopstelling 

2.2.a. Electro-absorptie 

De longitudinale en transversale electro-absorptie metingen.zijn 

gedaan met de opstelling, die door Castelijus in zijn afstudeerver

slag beschreven is 1). In deze opstelling is de vacuum-cryostaat ver

vangen door een dewar, die gevuld is met vloeibare stikstof, waar

door het kristal direct in contact staat met het koelend medium. 

Opwarming van het kristal door dissipatie van Joule warmte wordt 

op deze manier voorkomen26 ), 

2.2.b. Golflengte modulatie 

Om een naar de golflengte afgeleide spectrum te verkrijgen, is de 

spiegel bij de uitgangsspleet van een Hilger and Watts D 303 mono

chromator vervangen door een trillend spiegeltje. Hierdoor wordt 

het spectrum na de collimatorspiegel ten opzichte van de uitgangs

spleet periodiek verschoven, waardoor de golflengte modulatie ver

oorzaakt wordt. Dit spi~geltje, een Kipp-galvanometer spiegeltje, 

is bevestigd op twee wolfram draden (dikte 0,1 mm), die met een veer 

gespannen worden. Het geheel is geplaatst in een magnetisch veld 

(ca. 800 Gauss). Door de draden wordt antiparallel een wisselstroom 

met een frequentie van473Hz gevoerd. Gemeten is, dat de laagste 

resona~tiefrequentie van het trillende systeem groter is dan 500 Hz28). 

De meetopstelling is geschetst in figuur 1. De lichtbundel wordt met 

behulp van een gedeeltelijk doorlatend spiegeltje in twee bundels 

gesplitst. De intensiteit van de gereflecteerde bundel wordt direct 

door fotomultiplier 2 gemeten, terwijl die van de doorgelaten bundel 

via het kristal door fotomultiplier 1 gemeten wordt. 

De opstelling is gedeeltelijk, namelijk dat deel, dat de gemoduleerde 

signalen verwerkt (fasegevoelige detector, servosysteem enz.), ana

loog aan de opstelling, die gebruikt wordt vour electro-absorptie 

metingen. Voor de beschrijving van dit deel van de opstelling wordt 

verwezen naar het afstudeerverslag van Castelijns 1). 
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De uitgangssignalen van de foto-multipliers i
1

(A) resp. t 2 (A) 

worden bij e~n transmissie meting gegeven door : 

(I a) 

i (~) = A I (~) S (À) 2 . 0 
( Ib) 

met 

A=>- + A~ cos .fl l 
0 

(I c) 

waarin 

I (~) 
9 

A 

de intensiteit van de bundel monochromatisch licht aan de 

uitgang van de monochromator 

transmissie van het kristal ; 

gevoeligheid van de foto-multipliers. Voor goede werking 

van de opstelling is het noodzakelijk dat de karakteris

tieken van de foto-multipliers gelijk zijn. 

constante, bepaald door reflectie van beamsplitter, ver

liezen onderweg enz. 

De wisselspanningssignalen aan de uitgang van splitter I, resp. 

splitter 2 zijn 

(2a) 

(2b) 

Het uitga.1gssignaal van de versch:!..lversterker l.S derhalve: 

I 
- -, .. 

(.." 

(2c) 

Veranderingen in IO (~) en S(~) zijn gecompenseerd en het uitgangs-



-24-

signaal bevat alleen nog informatie over de transmissie van het 

kristal. De karakteristieken van de fotomultipliers blijken niet 

volkomen gelijk te zijn. Dit heeft tot gevolg, dat in het golf

lengte gebied tussen 4250 en 4500 ~ voor Z = constant toch al 

een duidelijke structuur in het spectrum aanwezig is.Over de 

rest van het golflengte gebied (3900 i- 4250 Ren 4500 ~- 6100 R) 
is de structuur in het spectrum tengevolge van I (À) en S(À) te 

0 

verwaarlozen t.o.v. de naar golflengte afgeleide transmissie van 

het kristal. 

Veronderstel bij hetgeen volgt, dat de compensatie van I (A) en 
0 

S(~) volledig is. 

Een ontwikkeling van l (À) naar machten van .6.)'. cos .fl.. t tot in 3e 

orde geeft : 

(3) 

,_. ....,/ ,.._ ,, ~1/t 

met t , i, en t de eerste, tweede en derde afgeleide van t. naar ~ 

voor). = )\ • 
0 

Uit vergelijking (3) volgt, dat de amplitude van de eerste harmonische 

in het naar de golflengte afgeleide transmissie signaal slechts dan 
dZ' 

gelijk is aan (dÀ~" als de modulatie amplitude klein is. Een 

correctie evenredig met de derde afgeleide is noodzakelijk voor grote 

modulatie amplitude. 

De invloed van de spectrale bandbreedte op het naar de golflengte af

geleide spectrum kan als volgt bepaald worden. Veronderstel, dat 1n 

de lichtbundel alle golflengten tussen ('>-o - J À) en ( ~ + J,.\) 

met gelijke amplitude aanwezib zijn. De gemetP~ grootheid is dan als 

[>.zeer klein is IS) : 
)'ot-Ó}. 

j -
1dl7 t "...,,.S>. 

A.,·f>. J i""'d).. 

Àç .f). 
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-I r-// ~/// "' 
met L , t en t de eerste, tweede en derde afgeleide van i naar ~ 

voor). = ><o. Dus ook hier treden correcties op van de orde (fA) 2 . 

In verband met het oplossend vermogen en signaalruisverhouding is het 

gewenst de modulatie amplitude en de spectrale bandbreedte gelijk te 

kiezen. 

Bovenstaande afleidingen gelden ook als het naar de golflengte afge

leide reflectiesignaal gemeten wordt. In alle formules moet dan ~ 

door(-) vervangen worden. 

De breedte van de in- en uitgangsspleet van de monochromator is in 

de meest voorkomende gevallen 0, 1 mm. De spectrale bandbreedte bij 

deze spleetbreedte is dan : J). ~ I ,5 R. 

Het signaal op de recorder is in een transmissie ~xperiment even-

d • 1 AZ' N . re 1 g met 'E ~ • u 1 s 

(6) 

Aangetoond kan worden, dat vergelijking (6) vereenvoudigd kan worden 

tot (zie appendix IV) : 

(7) 

Het signaal op de recorder bij een reflectie experiment is echter een 

combinatie van het reële en imaginaire deel van de dielectrische con

stante 1). Wordt multiple reflectie verwaarloosd, dan is het reflectie

signaal niet expliciet van ~ afhankelijk. Het naar de golflengte afge

leide reflectiesignaal is dan : 

(8) 



-26-

2.2.c. Contacten 

Het opsputteren (c.q. opdampen) van metaalcontacten op de kristallen 

is beschreven in het afstudeerverslag van Scholtes 3). De gebruikte 

contact materialen zijn : Au, Ag, In en Sn. 

In figuur 2 is de contact configuratie schematisch weergegeven om 

ïongitudinale en transversale electrische velden in de kristallen 

te verkrijgen. 

c-as -

a 

contakt materraai 

Figuur 2 Contactconfiguratie: 

c-as loodrecht op vlak tekenmg 

a. longitudinale electrische velden (gesputterd; semi

transparant) 

b. transversale electrische velden (cpgedampt; niet trans

parant). 
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2.3. Uitvoering van de metingen 

Het kristal met een longitudinale contactconfiguratie wordt met silver

paint op een koperen kristalhouder geplakt. Het kristal met een trans

versale contactconfiguratie wordt met GE 7031-kit op een kwartsplaatje 

geplakt, dat bevestigd wordt op een koperen kristalhouder. Bij de trans

versale electra-absorptie metingen worden spanningen tot 2 kV toe gebruikt. 

Wordt het kristal op een geleider bevestigd, en zeker als deze geleider 

op een bepaalde potentiaal gehouden wordt, dan kan er doorslag op-

treden, waardoor het kristal beschadigd wordt. 

De kristalhouder met kristal wordt in een dewar geplaatst, die gevuld 

is met vloeibare stikstof, waardoor opwarming van het kristal door 

dissipatie van Joule warmte voorkomen wordt26 ). 

Het electra-absorptie spectrum wordt voor verschil~ende waarden van 

de gelijkspanning gemeten. De amplitude van de blokspanning (een blok

spanning is noodzakelijk om hogere harmonische in het electra-absorptie-
. . 1 .. d 25 ) ) d 1' . k d 1' . k . s1gnaa te vermlJ en wor t soms ge lJ aan e ge lJ spann1ng ge-

kozen. In andere gevallen wordt de amplitude van de blokspanning zo

danig gekozen, dat een goede signaalruis verhouding verkregen wordt. 

De amplitude wordt dan verder constant gehouden, maar wel kle:in.er dan 

de gelijkspanning. 

Het naar de golflengte afgeleide spectrum wordt gemeten bij verschillen

de waarden van de gelijkspanningen over het kristal. 
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2.4.Resultaten en discussie 

2.4.a. Transversale electro-absorptie metingen 

Het transversaal electra-absorptie spectrum van GaS en GaSe- éénkris

tallen is geschetst in figuur 3. 

l ~-
P2 

Figuur 3 

Transversaal electro~absorptie spectrum 

van GaS en GaSe. 

Het electra-absorptie spectrum is het verschil tussen de lijnvorm 

van het exciton onder invloed van het electrische veld en de na-

1 . 'k 1'. h . 1, 3) tuur l.J e l.Jnvorm van et excl.ton • 

In grafieken Ba en Sb is de hoogte en de plaats van diverse pieken 

in het transversaal electra-absorptie spectrum van GaS (VE 161-5: 

Bridgman gegroeid) als functie van de gelijkspanning ~gegeven. De 

amplitude van de blokspanning is constant gehouden (175V). 

In de grafieken 9a en 9b zijn dezelfde grootheden voor GaSe 

(Mg I 6-7; Bridgman gegroeid) gegeven. De ampli ttde van de blokspanning 

is constant gehouden (100 V). 

De transversale electra-absorptie spectra, waarbij de amplitude van de 

blokspanning gelijk is aan de gelijkspanning, hebben dezelfde struc

tuur als de transversale electra-absorptie spectra, waarbij de 
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amplitude van de blokspanning constant gehouden is. 

Het verschil in de transversale electra-absorptie spectra voor richting

en van de polarisatievector E ~venwijdig aan en loodrecht op het elec-
-~ 

trische veld F isslechts een verschil in intensiteit. De hoogte van de 

pieken is voor É/ ;1 ongeveer een factor twee groter dan voor Ël. F. 
Om kwantitatieve informatie te verkrijgen over de excitonpiek onder 

ir.vloed van een electrisch veld is door Scholtes3) een procedure ont

wikkeld, waarmee het electra-absorptie spectrum tot punt C (zie fi

guur 3) wordt aangepast met een Gauss-, Lorentz, of asylllmetris.che 

Lorentz-func tie. 

Hierbij is verondersteld, dat de invloed van het tweede exciton op het 

gedeelte van het spectrum links van punt C te verwaarlozen is. Voor de 

aanpassing wordt een groot aantal punten van piek v
1 

gebruikt en maar 

enkele punten van piek Ni. 

Aanpassing van een transversaal electra-absorptie spectrum met deze 

procedure verloopt moeilijk. Bovendien is gebleken, dat : 

1. er een grote spreiding van de parameters van de natuurlijke exciton

lijn bij de verschillende waarden van de gelijkspanning over 

het kristal optreedt. 

2. de verdeling van de punten over de P
1
- en N1-piek belangrijk is. 

Worden teveel punten van de NI-piek meegegeven, dan worden de 

natuurlijke lijnvorm en de lijnvorm onder invloed van het elec

trische veld verwisseld. Er ontstaat dus "fysische" onzin. 

3. de meetpunten van de P2-piek een grote invloed op de parameters 

hebben. 

4. de PI-piek, vooral bij lage spanningen in de transversale electra

absorptie spectra van GaS klein is, waardoor aanpassing volgens 

deze procedure niet mogelijk is. 

Geconcludeerd kan worden, dat met behulp van deze aanpassingsprocedure 

geen betrouwbare gegevens verkregen kunnen worden over het natuur

lijke exciton en het exciton onder invloed van het electrische veld. 

De analyse van transversale electra-absorptie spectra wordt verder 

nog gecompliceerd door de volgende oorzaken 

I. in het kristal is er in het algemeen ook nog een longitudinale 

component van het electrische veld. 

2. door niet homogene electrische velden in het kristal worden de 
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electraabsorptie spectra extra verbreedZJ,ZO). 

3. de grootte van het electrische veld in het kristal ~s niet bekend. 

De structuur van de transversale electra-absorptie spectra is dezelfde 

als die van de longitudinale electra-absorptie spectra, zoals deze door 

Castelijns 1) gemeten zijn. De kwalitatieve analyse van de transversale 

electra-absorptie spectra is dan ook dezelfde als die voor de longi

tudinale electra-absorptie spectra 1' 3). 

Geconcludeerd kan worden, dat transversale electra-absorptie metingen 

van GaS- en GaSe-êênkristallen, die voor de optische metingen gebruikt 

zijn, niet geschikt zijn om kwantitatief de invloed van een electrisch 

veld op een exciton te bepalen. 

Gemeten wordt het verschil van twee excitonlijnen, waaruit moeilijk 

informatie van iedere lijn afzonderlijk verkregen kan worden. 

2:4.b. Longitudinale electra-absorptie metingen 

Het longitudinaal electra-absorptie spectrum heeft dezelfde stractuur 

als het transversaal electra-absorptie spectru~ 1 ) (zie figuur 3). 

Als de longitudinale c0mponent van het electrisch veld bij de 

transversale electra-absorptie spectra klein is, dan is er geen 

verschil in de invloed van longitódinale en transversale elec

trische velden op de excitonen in GaS en GaSe, dat wil zeggen, de 

excitonen in GaS en f"l.aSe kunnen niet P:einterpreteer~ worr'len met een 

tweer'limensionaal isotroop mor'! el. 

Voor de interpretatie van het longitudinale electra-absorptie spectrum 

met een isotroop driedimensionaal model wordt verwezen naar referen

ties 1) en 3). 

De analyse van de longitudinale electra-absorptie spectra is gecom

pliceerd door de volgende oorzaken : 

1. het electrische veld in het kristal kan intl.O'llogeen nJn, waardoor 

de electra-absorptie spectra extra verbreed worden2J,ZO). 

2. de grootte van het electrische veld in het kristal is niet be

kend. 

Uit deze spectra wordt alleen informatie verkregen over de energ~e 

van de excitonen. Het is jammer, dat er niet meer dan twee exci-
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tonen gevonden worden, omdat dan bepaald zou kunnen worden of de 

excitonen verklaard kunnen worden met het in Deel 1 af~elei~e mo~el. 

2.4.c. Golflengte modulatie 

Het naar de golfelngte afgeleide transmissie spectrum is geschetst 

in figuur. 4. 

À ... 

Figuur 4 

Het naar de golflengte afgeleide 

transmissie spectrum. 

De nuldoorgang B geeft de plaats van het exciton; de afstand BC is 

een maat voor de verbredingsfactor/~. De invloed van een electrisch 

veld op een exciton is in het spectrum zichtbaar door een verschuiving 

van de punten B en C, omdat onder invloed van het electrische veld de 

exciton-niveau's verschuiven en (eventueel) verbreden. 

In tabel 2 is de plaats van de punten B en C gegeven voor verochillende 
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kristallen. Bij enkele kristallen is ook de structuur, die veroor

zaakt wordt door een tweede exciton, in het naar de golflengte afge

leide transmissie spectrum zichtbaar. In tabel 2 is voor die gevallen 

bovendien de plaats van het tweede exciton en de effectieve Rydberg 

constante R voor een isotroop twee- en driedimensionaal exciton model 

gegeven. De effectieve Rydbergconstante is berekend uit het verschil 

tussen de excitonpieken : E - E exc2 exc
1

• 

Voor het isotroop twee dimensionaal model geldt 9 
R = )2"" (E -E ) 

exc exc 2 I 

Voor het isotroop drie dimensionaal model geldt 4 
R = --r (E -E ) 

exc exc · 2 I 

afstand tussen de puntenBen C (zie figuur 4); 

I 
I 

energie van het eerste exciton (punt B in figuur 4) (zonder 

electrisch veld); 
i 

·I 
electrisch 1 energie van het tweede exciton (punt A in fig.4) (zonder 

veld); 

Rydbergconstante voor isotroop tweedimensionaal exciton model; 

Rydbergconstante voor isotroop driedimensionaal exciton model 

De Rydbergconstanten zijn berekend uit de afstandvan de twee 

excitonpieken; 

T transversale contacten; J : Jodium-transport gegroeid; 5 

groeid met de sublimatie techniek; 

L longitudinale contacten; B Bridgman gegroeid; 

Bandbreedte van de monochromator 3 R. 
Stroom door de wolframdraden : 10 mA. 

0 
Temperatuur : 77 K. 

Verklaring van de tekens uit tabel 2. 

ge-

I 
.I 

i 

I 



I 
("") 
("") 

I 

Kristal kristalnr. 

Ga Se Mg 13-3 

GaSe Mg 13-4 

Ga Se HN249-7 

GaSe HN254-1 

GaSe Mg 16-8 

Gas0 • 1se0 •9 Ke136-2 

GaS Mg 26-1 

GaS VE161-5 

Voor de verklaring van 

Tabel 2 

groei metaal- E 
contacten exc2 

B Ag(T) 2' 118 

B Ag(L) -
s " -
J " 2' 128 

B Au(T) -
J Au(L) -
J Ag(L) -
B j Au(T) 3,073 

de tekens zie pagina 32. 

E R3 R2 exc 1 

eV 2,104eV 3meV 18,7meV 3,9 me V 

2,104 5 - -
2,108 7 - -
2 t 108 8 27 5,6 

2, 108 7 - -
2,186 12 - -
2 t 186 -14 - -
3,032 16 54 11 ,5 
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Uit tabel 2 blijkt, dat de verbredingsfactor f voor GaSe het kleinst 

is voor die kristallen, die gegroeid zijn volgens de Brid~n-Stock

berger techniek, De afstand tussen de twee excitonpieken (14 meV) in 

GaSe (kristal Mg 13-3) is in overeenstemming met de afstands die 

door Brebner en Mooser gevonden zijn (15 meV). 

Bij een GaSe kristal (GaSe; HN 254-l), dat gegroeid is met dè Jodium

transport methode is de afstand tussen de twee excitonpieken 21 meV. 

Dit verschil in afstand tussen de twee excitonpieken in de met de 

Jodiumtransport en de Bridgman-Stockberger gegroeide GaSe kristallen 

wordt waarschijnlijk veroorzaakt door de slechtere kwaliteit{waar

schijnlijk meer verontreinigd)van de met de Jodium-transport gegroei

de kristallen, 

Aan het kristal Mg 16 - 10 (GaSe), waarvan wel een longitudinaal ~lectro

absorptie spectrum gemeten is, is met behulp van golflengte modulatie 

geen invloed van het longitudinale electrische veld op de excitonen 

waargenomen. Een verklaring hiervoor is, dat het electrische veld slechts 

over een kleine afstand de halfgeleider binnendringt, waardoor r.~t 

naar de golflengte afgeleide transmissie spectrum door een min of meer 

veldvrij deel van het kristal bepaald wordt. 

Bij Gas 0 , 1 Se0, 9 (Mg26-l) neemt de verbreding toe met IOmeV bij ·en 

spanning van 1500 V over het kristal (longitudinaal electrisch veld). 

Er is geen verschuiving van de excitonpiek waargenomen. 

Uit het naar de golflengte afgeleide transmissie spectrum is bij zowel 

GaS als bij GaSe geen invloed van het transversale electrische veld op 

de excitonpiek waargenomen. Ook dit kan verklaard worden met een 

kleinè indringdiepte van het electrische veld in de halfgeleider. 

Daarom is het noodzakelijk het naar de golflengte afgeleide transver

sale reflectie signaal te meten~ 

Er is geprobeerd het naar de golflengte afgeleide transversale reflectie

signaal te meten echter zonder resultaat. Mogelijke verklaringen hier

voor zijn : 

I. Het reflecterend oppervlak van het kristal is niet schoon (geadsor

beerde laag aan het oppervlak); 
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2. Geen goede en zuivere kristallen (dislocaties, verontreinigingen); 
. (.. 2) 3. Kle~n reflecterend oppervlak ~0,5 mm , waardoor eventuele re-

flecties van de contacten een grote invloed hebben. 

Geconcludeerd kan worden, dat ook met behulp van golflengte modulatie 

niet aangetoond kan worden of met het in Deel 1 afgeleide model de 

invloed van een transversaal electrisch veld op excitonen inGaSen 

GaSe verklaard kunnen worden. 



DEEL 3 

METINGEN AAN InBr 
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3. I. Inleiding 

De ruimtegroep van InBr is D~~ • De structuur van InBr is een lagen

structuur, waarbij de b-as van het kristal loodrecht staat op de 

lagen. De afmetingen van de eenheidscel zijn : a = 4,46 ~' b = 12,39 ~ 

en. c = 4,73 ~ 33). Voor een beschrijving van de kristalstructuur en 

optische eigenschappen van InBr wordt verwezen naar het afstudeerver

slag van Hoenderdos 31 ). 

In absorptiespectra bij 80°K en I0°K met de richting van de polari

satievector Ê loodrecht op de c-as van het kristal zijn door Hoenderdos 31 ) 

waarschijnlijk één resp. twee excitonpieken gevonden. Voor Effe zijn 

er geen pieken in het absorptiespectrum meetbaar. De overgangen zijn 
- ..... ~ 3 -1 waarschijnlijk direct toegestaan voor E//c enE L c (~//c :a~ 5.10 cm ; 

--:-» 3 -1 
E 1 c : a ~ 2 • I 0 cm ) . 

Het doel van de electra-absorptiemetingen aan InBr is na te gaan of met 

behulp van deze techniek aangetoond kan worden, dat de pieken in het 

absorptiespectrum ook werkelijk veroorzaakt zijn door excitonen. 

3c2. Uitvoering van de metingen 

31) Op InBr-éénkristallen, die gegroeid zijn door Hoenderdos , t:ordt aan 

beide kanten een semi-transparante In-laag opgeputterd volgens de 

methode, die beschreven is in het afstudeerverslag van Scholtes 3). 

De uitvoering van de electra-absorptie metingen bij 77°K wordt gedaan 

met de methode, die beschreven is in Deel 2 van dit verslag. 

3,3. Resultaten en Discussie 

In de longitudinale electra-absorptie spectra voor E 1 c en E//c 

zijn geen excitonen aangetoond, wat verklaard kan worden ~et de dikte. 

van de kristallen. 

De electra-absorptie metingen ZlJn gedaan met kristallen, die onge

veer 40 à 50 .l1m dik zijn. De doorgelaten lichtintensiteit wordt in 
I 

het absorptiegebied zo klein, dat het servosysteem, waarmee het ge-
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gemiddelde signaal van de fotomultiplier constant gehouden wordt!), re

gelt op de intensiteit van de "lichtlekken" in het kristal. De ver

sterking van de opstelling neemt hierdoor af. Om goede electra-ab

sorptie spectra te verkrijgen is het noodzakelijk, dat er goede 

en dunne kristallen (dunner dan 25f'm) met een oppervlak groter dan 
2 5 mm gemaakt worden. 

Met behulp van golflengte modulatie (zie Deel 2 van dit verslag) is 

het naar de golflengte afgeleide transmissie spectrum van InBr (kris

tal Mg 29-9; 22/'tm dik; oppervlakte 1 mm
2

) voor E 1 c bij 77°K be

paald. De structuur van het spectrum is globaal gelijk aan het naar 

de golflengte afgeleide transmissie spectrum van GaS en GaSe (zie 

figuur 4, Deel 2 van dit verslag). De energie van het exciton is 

2,340 eV; de verbredingsfactor 8 meV. Aan hetzelfde kristal zijn door 

Hoenderdos 31 ) bij 10 K twee exci tonpieken gemeten . E 1 =. 2, 334 e.V, 

E2 = 2,344 eV; bij 80°K is één excitonpiek gemeten : E 1 = 2,343 eV. 

De SchrÖdingervergelijking voor excitonen in biaxi:ale kristallen in 

de effectieve massa benadering is24 ) 

met : 

i 

-;: Eexc /t'-i) (la) 

E = E - E exc g 
( lb) 

gereduceerde effectieve massa in de richting i (i=x,y,z); 

de z-as is evenwijdig aan de b-as gekozen. 

statische dielectrische constante in de richting i; 

E bandafstand; 
g 

E bindingsenergie van het exciton. 
exc 

Dévérin24) heeft vergelijking (la) gesplitst in een isotroop en ani

sotroop gedeelte. De invloed van anisotropie op de energieniveau's wordt 

met behulp van storingsrekening berekend. De nulde orde oplossing 
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van vergelijking (Ia) is identiek aan de oplossing van een iso

troop driedimensionaal exciton: 

met 

Enlm = _ ~ 
n 

(n = 1,2,3, ••••• ) 

~z 
13,6(eV) R = m E: E: 

0 x y 

n : hoofdquantumgetal; 

1 baanquantumgetal; 

m azimutaal quantumgetal. 

(2a) 

(2b) 

Eerste orde storingsrekening voor de s-niveau's ge~ft24 ) 

;( !·-!'' (l ] - IJ ~ ( B_C) ·- 1 (2c) 

met 

B = 

Interpretatie van de twee excitonpieken, die waargenomen zijn bij 

10°K, met de nulde orde oplossing van vergelijking (la) geeft 

R = 13 meV,,ul = 0,06 m
0

• De optische dielectrische constante is 

berekend uit de brekingsindex bij 9000 .R : t: ~ n 2 ~ 6,3; x x 
2 31) 

fy ~ n)' ·~ I 0 • 

Voor Ê//c zijn geen excitonpieken waargenomen. De bindingsenergie van 

de excitonen moet dan zo klein zijn, dat deze bij I0°K thermisch 

geÏoniseerd zijn (kleiner dan I meV). 

Deze kleine bindingsenergie kan veroorzaakt worden door ~ 

I. Een kleine gereduceerde effectieve massa in de z-richting 

( /'2 < I0-:::2m ) 

2. Grote anisot~opiefactoren B en c24}. Dit betekent, dat~ . x 
~y kleiner zijn dan~z • 

en 
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Uit spectrografische analysen van InBr, die door Queens 35 ) gedaan 

zijn, blijkt, dat de kristallen sterk verontreinigd zijn met Ca, 

Si en Mg. ~çor deze verontreinigingen zullen de excitonen-niveau 1 s 

extra verbreed worden; bij zeer grote verontreinigingen verschuiven 
• • • I 34 , 26 ) D . h d k 1' 'k ae exc1tonen - n.1veau s . aarom 1s et noo za e 1J om zo 

zuiver mogelijke éénkristallen te maken, die dunner zijn dan 25 1Jm 
2 

en waarvan het oppervlak groter is dan 5 mm • Met deze kristallen 

kunnen de electro-absorptie spectra eventueel als functie van de 

, temperatuur gemeten worden, zodat meer informatie verkregen kan worden 

over de excitonenenergie~ 

De resultaten, die gevonden zijn met behulp van de naar de golflengte 

afgeleide transmissie, zijn in overeenstemming met de resultaten, die 

door Hoenderdos 31
) gevonden zijn. De kristallen zijn niet van zo'n 

goede kwaliteit om uit deze resultaten te kunnen concluderen, dat er 

excitonen in InBr aanwezig zijn. 



Conclusie 

1. In ne Schröningervergelijking voor excitonen in sterk anisotrope 

uniaxiale kristallen is veronnersteln, ~at ~e z-afhankeli~khein 

in ne Coulomb-potentiaal verwaarloos~ kan wor~en. De Schröninger

vergelijking kan nu gesepareern wor~en. ne golffunatie in Ae 

z-richting is in ne nulne orre benanering een vlakke lopenne 

golf en ne golffunctie in het (x, y)-vlak is irlentiek aan re 

golffunctie van een isotroop tweerimensionaal excitonmorlel. 

Met een homogeen electrisch velr evenwijnig aan ne z-as blijft 

de golffunctie in het (x, y )-vlak onveranrerrl'. ne golffuncti.e 

in <'Ie z-richting is in nulre orre bena~ering een Airy-functie. 

Met een homogeen electrisch velA evenwijnig aan ne x-as is re 

golffunctie in re z-richting een vlakke lopenrl'e golf. ne twee

èlimensionale nifferentiaalvergelijking in het (x, y)-vlak kan 

in parabolische coörrinaten gesepareerr worAen. ne eigen

waarflan van r'leze twee rifferentiaalvergeli,i'ldngen zijn me" ne 

W .K.B.-methone bepaalr' en hiermee kunnen ran re energie-eigen

waarren berekenr warren. Het blijkt, nat: 

1. ne energieniveau 1 s versehui ven onrer invloer vrm het ve1 'l. 

2. 'De ontaarr'ling noor het electrische velr opgeheven wo:cllt. 

Elk niveau worrt gesplitst in (21+1)-niveau's met 1 = 0,1, ••• 

3o Bij een bepaalne waarre van het electrische veln F(afhankelijk 

van het energieniveau E) het tunnelen van het exciton roor 

ne potentiaalbarrière belangrijk worrl't. ne energieniveau's 

worden <'lan ook noor het velr verbreen. 

4. Voor een bepaalre verhouring van het electrische vel~ en ~e 

energie van het exciton re eigenwaarren in één richting (en 

<'lus ook r1e energie-eigenwaarren) continu zijn. 

2. 'Dé longiturinale en transversale electre-absorptie spectra van 

GaS- en GaSa-éénkristallen hebben nezelfre structuur. Als re 

invloe0 van re longituninale component van het electrische vel~ 

in re transversale electre-absorptie spectra klein is, moet 

hieruit geconclureern wornen, rat <'Ie excitonen geen isotroop 

tweerimensionaal karakter hebben. 



3. 

Bovennien blijkt, nat uit ne transversale electre-absorptie 

spectra van GaS en GaSe geen kwantitatieve informatie over 

het exciton onner invloer'l van het electrisaha velr'l verkregen 

kan wornen, omna.t r'le gemeten spectra niet aangepast kunnen 

wornen aan r'le theorie. 

In het naar r'le golflengte afgeleir'le transmissie spectrum van 

GaSe met een longituninaa.l electrisch veln is geen invloer! 

van nit velt'! op r'le excitonen in GaSe waargenomen. Waarschijn

lijk is r!e innringr'liepte van het veln in ne halfgeleinar zo 

klein, nat het transmissie spectrum bepaalt'! wornt noor het min 

of meer velnvrijê neel van het kristal. 

Uit neze metingen kan nan niet bepaalt'! wornen of re excitonen 

in GaSe een twee- of nrier'limensionaal karakter hebben. 

Met behulp van golflengte monulatie is gevonr'len, nat l'!e afstunt'! 

van ne eerste twee excitonpieken in OaSe-kristallen, nie gegroein 

zijn volgens ne Brirgman-Stockbergertechniek, 14 meV is, terwi,jl 

<'ie ze afstann in ne met r'le Jor'lium transport gegroeine Ga Se 

kristallen 21 meV is. Dit verschil wornt waarschijnlijk veroor

zaakt öoor ne slechte kwaliteit (waarschijnlijk R,"roter aantal 

verontreinigingen) van ne mgt Jonium transport gegrceir~e kJ istallen. 

4~ Aan InBr is met behulp van ~olflengte mor'lulatie een piek bij 

2,340 eV in het transmissie-spectrum bij 77°K gevonnen. Wegens 

<'le minner goene kwaliteit V3.n r!e kristallen is het niet mogelijk 

te concluneren, nat r'leze pi3k een excitonpiek is. 

5. Om nog zinvolle excitonmetingen aan GaSe-, GaS- en InBr-één

kristallen te roen is het noenzakelijk om betere en runnP.re 

kristallen te groeien met e3n oppervlak groter ra.n '5mm2 • Gezien 

het feit echter, nat r'loor anreren al zoveel gepubliceerr'l is 

over excitonen in GaSxSe 1_x moet men zich ernstiP, a:vragen of 

een tijr'lrovenà onr'lerzoek na~r ne kwaliteit van re kristallen 

en verbetering hiervan, nog wel re moeite waar~ is. 
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Apvendix I Airy-functies 

De Airy-functies zijn oplossingen van de differentiaal vergelijking 15 ): 

o{ t Ft x) -= X F (x) 
dxJ. 

(I. I) 

De differentiaal vergelijking (I.I) heeft twee onafhankelijke oplossingen: 

/h(x)= L~ jets e~(~!/ ... ,·x s) (I. 2) 
·-00 

0.:, 

/rs/"',1'(-{ r x sj-/;."(.s' ~xs jl 
0 j ~ 

(I. 3) 

De functie Ai (x) is regulier, terwij 1 Bi (x) di vergeert voor X --;. C>Q • 

15) Bovendien kan aangetoond worden, dat : 

j ctt ~lt-x.)~i(t-y)-= J {x-y) 

·- <.><::> 

Verdere eigenschappen van Airy-functies Z~Jn 

)1/{ x) = V:: j',.o d .. r t:.r.J! s.s r .5 x~ lTj. 
J";; v'S /,f y 

0 C'-

(!.5) 

(I. 6) 
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Appendix II Transformatie van parabolische naar cartesische coordinaten 

De parabolische coÖrdinaten <q',, i[t.) zijn gedefinieerd als : 

.t .{ 
;<:: 1> -~2 
y -:=. -1-11 .'ft. J (I I. I) 

Terug transformatie van parabolische naar cartesische coÖrdinaten 

geeft 

J (II.2) 

Uit vergelijkingen (II. I) en (II.2) volgt, dat de ~erugtransformatie 

eenduidig is, als slechts combinaties (~111t) 1 voorkomen, die bestaan uit de 

( J 
~;, 2 ~: I~ ~"4 .-% 

volgende componenten: --fl rt '{/ft -1-t; ' ~ en /f.t 
waarin q een willekeurig getal is, s :/: 0 en p even is. 

De eigenfuncties van de differentiaalvergelijkingen 17a en 17b ,zie Deel I) 

zijn : 

_, 

waarin Hn(1
1
) resp. Hm('l'z) hermitische polynomen zijn. 

De hermitische polynomen zijn gedefinieerd als 

(II. 3) 

(II. 4) 

Het product van de functies x1n en x2m na substitutie van vergelijking 

tiL 4) is 

(II. 5) 
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Na uitwerken wordt vergelijking (11.5) 

-j/11 21-1/) IV 1'1 I 
Xm ><,."'"" 4 A;, e i :;: '~ o( { ,. "'"' 7' ,._ ..t ~ --r/"-~; / 

J 

waarbij~ 

I 
I (n 

N = 
n-1 
2 (n oneven) 

(11. 6) 

even) 

I 
rn 
Ï (rn even) 

M = 
rn-1 (-2- ) (rn oneven) 

en c{, .""" constanten, die van i, j, rn en n afhangen. ,,, - -~- -- - . - . . 
Vergelijking (11.6) kan gesplitst worden in de volgende componenten 

I ., ~·)~ 
n-.< ,. > M- <i .. I 

( d;-~'.,f- > /7--<'L / ,. 
(11. 7) 

I 
/ m-.ë~:/7--Ri.)! 

I 

. ( J h- <' i. h?-'7 ,.C-i ,· -~.;. 
c( <-j- it1 '1 11 ~.! <y.i!. 

er' {J. ln11 ('1, ri?) -?-<·' 

__ __. 

Uit (11.7) volgt, dat voor een eenduidige terugtransformatie van para-

bolische naar cartesische coÖrdinaten n - m- 2 (i-j) resp. 

m - n -2 (j-i) even moet zijn, dit wil zeggen, dat rn en n beiden even 

of beide oneven zijn. 
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AfPendix rrr .. Elliptische functies I 

De elliptische functie van de eerste en tweede soort worden resp. gegeven 

door 18) : _k:.,., / 

~ I 1- d~ d~ F(ri.,J)= , -
l7 V /-"~ .kn .. ~ o ~-~Y.~·-/~9"' 

~ 
F!~l): j v'/-J~Ç7 pt~ 

ó 

De functies F (~, k) enE (~,k) worden volledige elliptische functies 

van eerste en tweede soort genoemd. De reeksontwik~7.elingen van deze 
. .. 18) 

funct~es Z1Jn : 

F (!I. / 1 = l1j·, flfj/ 2.1~~ // .Jj/~ 
J / J T t -' ( .<. .." 

I " t 
i:( f, 1) = J 1-(1) 'I -

f 

f 
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"r Appendix IV Relatie tussen .!...... .... en 6 E. 
i: d~ .0.~ 

Het signaal op de recorder van een naar de golflengte afgeleide trans

missie spectrum is evenredig met 

(IV. I) 

Cestelijns 1
) heeft aangetoond, dat voor GaS-en GaSe-éénkristallen gelde: 

(IV. 2) 

-De transmissie t wordt gegeven door : 

L ~ {1- ,;;)'"- "'h---<':e ~"'1 
(IV.3) 

(IV.4) 

(IV. 5) 

waarin 

imaginaire resp. reële deel van de complexe brekingsindex; 

absorptie coëfficiënt; 

dikte van het kristal. 

De vergelijkingen!V.3 en1V.4 kunnen herleid worden tot functi~s van ~i 

en I: met t., E:.' imaginaire resp. reële deel -"an de dielectrische con-
r 1 r 

stante. De absorptiecoefficient o(is bovendien nog een expliciete functie 

van).. Partiële differentiatie van ln7 naar .A geeft dan: 
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(IV.6) 

Nu is n ~ 2,5 en n. <.< (n -1)
29 >. Hieruit volgt ,dat R~o 2 

r 1 r ' · 
~ ~ -

De absorptiecoëfficient bij 77K in de buurt van de excitonpiek is 

...;.oor GaSe-;i~ca -800c~.:.l en voor G~aS--~irc-a 2000 cm-I 29f 

. .ó ~i 
Uit de gegevens in referentie 29 kan bovendien een schatt1ng van ~~ 

in de omgeving van de excitonpiek gemaakt worden. Het blijkt dat: : 
6~~ ~ 10-4. 
A.)\ 

Als de dikte van de kristallen groter is dan of gelijk is aan IO~m, 

Jan is I): 

(IV. 7) 

Als ~ d :?... 1 dan volgt uit vergelijkingen1V.6 enLV. ·7 na substitutie van 

de numerieke waarde van R, dat : 

\
J~ ,., <.< 

~À 

Substitutie van1V.2 enlV.8 in lV. 1 geeft 

·'"'- 4 ~:· 
6). 

(IV .8) 

(IV. 9) 
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Grafiek 2 Als grafiek 1. 
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