
 Eindhoven University of Technology

MASTER

Optische eigenschappen van GaSe en GaSxSe1-x eenkristallen

van Zolingen, R.J.Ch.

Award date:
1975

Link to publication

Disclaimer
This document contains a student thesis (bachelor's or master's), as authored by a student at Eindhoven University of Technology. Student
theses are made available in the TU/e repository upon obtaining the required degree. The grade received is not published on the document
as presented in the repository. The required complexity or quality of research of student theses may vary by program, and the required
minimum study period may vary in duration.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain

https://research.tue.nl/nl/studentTheses/5c1c02ee-38da-4cc2-aef7-a84d4dfe6f2d


Optische eigenschappen van GaSe en 

Gasxse1_x éénkristallen 

R.J.C. van Zolingen 

Verslag van het afstudeerwerk verricht in de 

Vakgroep Vaste Stof onder leiding van : 

Dr.ir. A.H.M. Kipperman 

Prof.dr. F. van der Maesen 

Typewerk is verzorgd door Mej. J.G.H.M. van Amstel 

Eindhoven, september 1974. 



Samenvatting 

Bestaande spectrale fotogeleidingsmetingen aan GaSe- en GaS Se 1 -x -x 
éénkristallen konden niet verklaard worden met de absorptiecoëfficiënt 

als functie van de fotonenergie zoals deze in de literatuur was opge

geven. Vanwege de grote anisatrapie in de optische absorptiecoëfficiënt 

van GaSe zoals door Wasscher gerapporteerd is, bestond het vermoeden dat 

de transmissiemetingen ter bepaling van de absorptiecoëfficiënt van GaSe 

met een lichtbundel met een te grote openingahoek zijn uitgevoerd. Daarom 

is een opstelling gebouwd waarmee transmissie- en reflectiemetingen met 

een lichtbundel met een zeer kleine openingahoek (<1/2°) kunnen worden 

uitgevoerd. 

Uit het met deze opstelling bepaalde gedrag van de absorptiecoëfficiënt 

van GaSe als functie van de fotonenergie blijkt dat GaSe een hogere 

geleidingaband heeft, die 0.4 eV boven de laagste geleidingsband ligt 

en een di~er gelegen valentieband die 0.2 eV onder de hoogste valentie

band ligt. Verder blijkt dat GaSe inderdaad een indirecte overgang heeft 

die 0.1 eV onder de directe overgang ligt. 

Ue informatie over GaSe die uit deze optische metingen, uit de spectrale 

fotogeleidingsmetingen van Gielen en uit de elektrische geleidingsaniso

tropiemetingen van Kipperman en Peynenborgh is verkregen, is consistent 

voor wat betreft de band-energieën en stemt overeen met resultaten van 

bandenstructuur berekeningen van o.a. SchlÜter. 

Er zijn ook transmissie metingen aan Gas 0 • 1se0 . 9 en Gas 0 • 2se 0 .~ één

kristallen uitgevoerd. Deze stoffen hebben ongeveer dezelfde kristal

structuur als GaSe en uit de metingen blijkt ook dat hun bandenstructuur 

grote overeenkomst met die van GaSe vertoont. De transmissiemetingen aan 

deze mengkristallen bevestigen de conclusie 1 s die uit de fotogeleidinga

metingen getrokken zijn. 
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I. Inleiding 

GaSe en GaSxSel-x zijn stoffen die een lagenstructuur hebben. Iedere 

laag is opgebouwd uit vier evenwijdige sublagen. De buitenste 

sublagen bevatten een dichtste hexagonale pakking van Se(S) atomen. 

De binnenste sublagen bevatten de dichtste hexagonale pakking van 

Ga atomen. Figuur 1.1 geeft een beeld van een viervoudige laag. De 

bindingen in een viervoudige laag zijn gedeeltelijk covalent, gedeel

telijk ionogeen. De bindingen tussen de viervoudige lagen zijn zwak, 

ze zijn van het Van der Waals type. 

c 

Figuur 1.1 

De structuur van een viervoudige Zaag in GaSe. 

e Ga atomen o Se atomen 

De viervoudige lagen kunnen op verschillende manieren gestapeld zijn. 

Op grond hiervan onderscheidt men een S, een E, en een y modificatie. 

Bij GaSe komen de E- en de y-modificatie gemengd voor. Bij een meng

verhouding x>0,3 komt hoofdzakelijk de a-modificatie voor. Bij de 

mengverhouding 0,2<x<0,3 vindt een structuurovergang van de E,y naar 

de S-modificatie plaats. Een meer gedetailleerde beschrijving wordt 

door o.a. Basinski [1] gegeven. 

oe GaSe en GaS se kristallen zijn eenassige kristallen met de voorx 1-X 
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keursas, de c-as, loodrecht op de lagen. Op grond van de lagenstruc

tuur kan men een anisotropie in de fysische eigenschappen van deze 

kristallen verwachten. Wasscher en Dieleman [2] hebben een sterke 

anisotropie in de optische eigenschappen gevonden. Uit metingen van 

Peynenborgh [3] blijkt dat ook de elektrische transport eigenschappen 

een sterke anisotropie vertonen. 

Schmeits [4] en Gielen (5] hebben spectrale fotogeleidingsmetingen 

aan GaSe en GaS Se 1 uitgevoerd. Uit deze metingen is afgeleid dat x -x 
zowel GaSe als Gas0•2se0 . 8 een hogere geleidingaband hebben die on-

geveer 0.4 eV boven de eerste geleidingsband ligt. Verder is er een 

indicatie ontstaan dat deze stoffen een tweede valentieband hebben, 

die ongeveer 0.1 à 0.15 eV onder de eerste valentieband ligt. 

ûit deze fotogeleidingsmetingen volgt ook de mogelijke aanwezigheid 

van een indirecte overgang die dicht onder de directe ove~gang 

gelegen is. 

Om deze fotogeleidingsmetingen te kunnen interpreteren moet men de 

absorptiecoëfficiënt als functie van de fotonenergie kennen. Deze 

absorptiecoëfficiënt is onder andere bepaald door Wasscher en 

Dieleman [2], door Bassani [6], door Balzarotti en Piacentini [7] 

en door V.d. Pas [8]. Al deze auteurs geven een absorptiecoëfficiënt 

die tussen 2.1 en 2.8 eV exponentiël van de fotonenergie afhangt. De 

fotogeleidingsmetingen zijn niet te verklaren met een absorptiecoëf

ficiënt die exponentiël van de fotonenergie afhangt. Bovendien is er 

ook geen theorie die aangeeft dat de absorptiecoëfficiënt over een 

betrekkelijk groot fotonenergie gebied exponentiël van de foton

energie afhangt. 

Vanwege de grote anisatrapie in de absorptiecoëfficiënt van GaSe, 

zoals door Wasscher en Dieleman gevonden is, vermoeden zij dat bij 
_. 

de experimentele bepaling van de absorptiecoëfficiënt K~ (E v.h. 

licht ~ c-as) een sterke storing van de veel grotere absortiecoëffi

ciënt Kjj (Ê v.h. licht// c-as) optreedt. In figuur 1.2 staat een 

schets van een opstelling die veel gebruikt wordt voor transmissie 

metingen. 
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Figuur 1. 2 

Gebruikel·ijke opstelling om de transmissie van een kristal 
te bepaLen. 

B lichtbron; L1, ~ : positieve lenzen; M: monochromator; 

K kristal; D : detector. 

In de meeste opstellingen wordt een positieve lens tussen de mono

chromator en het kristal gebruikt. Stellen we dat de straal van deze 

lens 20 mm. is en dat de afstand van deze lens tot het kristal 200 mm. 

is, dan bedraagt de maximale invalshoek ongeveer 5°. Volgens Wasscher 

enDieleman is Kjj ongeveer 40 maal~ bij 2.0 eV. Bij deze anisatra

pie is bij een invalshoek van ongeveer 5° de invloed van K;; op de 

transmissie van dezelfde orde van grootte als die van Kl. 

Vanwege dit feit en het feit dat de absorptiecoëfficiënten van de 

mengkristallen GaS se
1 

maar zeer summier bekend waren, is besloten x -x 
om een nieuwe opstelling te bouwen. Met deze opstelling is het moge-

lijk om zowel transmissie als reflektiemetingen met een lichtbundel 

met een zeer kleine openingshoek (< 1/2°) uit te voeren. De hoek van 

inval, dus de hoek die de lichtbundel met de c-as van het kristal 

maakt, is daarbij kleiner dan 1/2°. 

De absorptiecoëfficiënten van GaSe, Gas 0• 1se0 •9 en Gas 0 •2se0 •8 zijn 

met deze opstelling bepaald. De resultaten van deze optische metingen 

zullen worden vergeleken met bandstructuurberekeningen en met de foto

geleidingsmetingen. 
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2. Theorie 

Om de absorptiecoëfficiënt van een stof uit de transmissie te 

kunnen berekenen moet men weten hoe de transmissie van die stof 

afhangt van de absorptiecoëfficiënt en de andere optische groot

heden, zoals de brekingsindex. 

De GaS se 1 kristallen zijn eenassige kristallen waarbij de voor-x -x 
keursas (c-as) loodrecht op de lagen staat. In het algemeen treedt 

bij eenassige kristallen dubbele breking op. Zoals uit metingen van 

Wasscher [2] blijkt zijn zowel de absorptiecoëfficiënt als de 

brekingsindex anisotroop. Indien we echter de transmissiemeting 

uitvoeren met een lichtbundel die een voldoende kleine openings

hoek heeft en voldoende evenwijdig aan de c-as invalt, dan mogen 

we voor de transmissieberekening het kristal als een planparallelle 

isotrope absorberende plaat beschouwen. 

Stratton [9] heeft de transmissie voor een dergelijke plaat bere

kend voor het geval dat deze zich tussen twee verschillende absor

berende media bevindt. Hieronder zullen de belangrijkste aannamen 

en de resultaten gegeven worden voor het geval dat de planparallel

le plaat zich in vacuum bevindt, vervolgens zullen enige vereenvou

digingen worden ingevoerd. 

De belangrijkste aannamen zijn: 

1) De invallende bundel is evenwijdig. 

2) De bundel valt loodrecht op het oppervlak van de plaat. 

3) Het medium is isotroop. 

4) Het medium ~s homogeen. 

5) De plaat bevindt zich in vacuum. 

De transmissie T en de reflectie p worden gegeven door: 

exp(-Kd)[(1-R)2 +lfR sin~ 9] .. 
(1-R exp(-kd))1 +yRexp(-kd) sin"-(6+1) 

( 2. 1) 
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p :. (2.2) 
) 

Hierin is: 

R- (2.3) 

ene = 'Yl - t x (2.4) 

~ 

t a. 11 ( e ) _ _2.:--X"'"':"':'"" __ 
- 'Yl' t- ')<. '1. - I 

(2.5) 

27Tn ei (2.6) 
À..."., 

K de absorptiecoëfficiënt 

d dikte van de plaat 

R reflectiecoëfficiënt 

n brekingsindex 

Àvac golflengte in vacuum. 

n en -K zijn respectievelijk het reële en het imaginaire deel van 

de complexe brekingsindex nc• K (kappa) wordt de extinctiecoëf

ficiënt genoemd. De complexe brekingsindex nc wordt in het boek 

van Born en Wolf [10] op een nette manier ingevoerd. 

Oe term sin~n (2.1) en (2.2) beschrijft de interferentie's die 

door multiple reflectie's ontstaan. De relatie tussen de absorptie

coëfficiënt K en de extinctiecoëfficiënt K wordt gegeven door: 

k= 4TT X (2. 7) 

Bij 

400 

À.w,c 
een halfgeleider als GaSe is~et golflengtegebied tussen 

nm en 800 nm K kleiner dan 10+4 cm- 1 • Stellen we dat À= öOO nm 
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enK< 104 cm- 1 dan vinden we met (2.7) dat K < 10-1 1s. Daar n ~ 3 

geldt: 

en 

'2. '2. 
:k << <ro-t) 

'1. x / _2. 
~ I 0 

'h "+ )< ':../ 

(2.8) 

(2.9) 

Op grond van (2.ö) en (2.9) voeren we nu de volgende benaderingen 

in: 

R =- ('n -o'J. 
('1\ +1)1 

e =o -- -- .. # ..... _ ......... - ·' 

(2.1) en (2.2) gaan met (2.10) en (2.11) over in: 

t= 
2. 

(ex p (- cl,)) (1-R) 
(1- R ex P(-Kd.) )1 +- 4 R e x P (- k cL 

p = R[(!-exp(-kdJt+ y exp(-kcl.) sin'J.~ 
(t -R exp(-kd}}1+4Rexp( ... k<i) sin11t 

(2.10) 

(2.11) 

(2.12) 

(2.13) 

Indien de spectrale bandbreedte van het opv&llende licht voldoende 

groot is, worden geen interferentie's waargetMmlen. We kuanen dan, 

door te integreren over de interferentie tera sin2f, èe aemidàelde 

transmissie T en de reflectie p berekenen, mits K en n niet te 

sterk als functie van de golflengte variëren. Dit levert: 

(I - R)1 e x p (-k d.) 
\ - R te x P (- 2. kei) 

(2.14) 
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R [t-Ht-2R) exp(-2kd)] 
I -R~xp( .. 2kd.) 

(2. 15) 

Ken R zijn uit het stelsel (2.14), (2.15) oplosbaar als functie 

van 7 en p. De analytische oplossing wordt geaeven door Oswald en 

Schade [11] en door Scholtes [12]. In veel gevallen geldt dat 

R2e-2Kd<<1 (R is bij veel halfgeleiders ongeveer 0,25) en kunnen 

we het stelsel (2.14) (2.15) vereenvoudigen tot 

T:: (1-R)'l.e>tp(-kd.) _____ . _____ . __ . (2.16) 

f= R[l t-(t-2.R) exp(-2k.d)1 • (2. 17) 

Voor de bandkant geldt exp(-Kd)=l, (2.14) en (2.15) gaan dan over 

in: 

t' = 1 -R 
t.f-R 

f= 'l.R 
I+R 

- . . - - - (2 .J ti) 

_ _ . ~ _ . C2. 19) 

In de bandkant geldt meestal dat (l-2R) exp(-2Kd)<<l, waardoor het 

stelsel (2.16) (2.17) overgaat in: 

t = ( 1 - R) 1 ex P ( .. K c{) - - - - - - - .. - - . - (2.20) 

- - - - - - (2.21) 

De absorptiecoëfficiënt K kan met (2.20) en (2.21) berekend worden 

als bekend zijn: 

I) de dikte van het kristal 

2) de transmissie 7 als functie van de golflengte 

3) de reflectie p als functie van de golflengte. 



De absorptiecoëfficiënt K kan ook bepaald worden zonder dat de 

reflectiecoëfficiënt gemeten behoefd te worden, in het geval dat 

de golflengten waarbij maxima of minima van het interferentie 

patroon in de transmissie voldoende nauwkeurig bepaald kunnen 

worden. In dat geval kan de brekingsindex berekend worden, indien 

de dikte bekend is. Uit de brekingsindex kan dan met behulp van 

(2.10) de reflectiecoëfficiënt R berekend worden. 

Stel dat Àl en À
2 

de golflengten zijn waarbij twee opeenvolgende 

maxima of minima in het interferentiepatroon worden waargenomen, 

dan geldt op grond van (2.12) en (2.6), indien de absorptiecoëffi

ciënt niet te sterk v&n"de golflengte afhangt. 

'l n "n d. 
~I 

Hieruit volgt: 

'n= 

= TI (2.22) 

(2.23) 

Men kan in vaste kristallijne stoffen directe en indirecte over

gangen onderscheiden: Bij een directe overgang wordt alleen een 

foton geabsorbeerd. 

Bij een indirecte overgang wordt een foton 

onder emissie of absorptie van een fonon ge

absorbeerd. 

Je overgangswaarschijnlijkheid voor een directe overgang 1s in het 

algemeen veel groter dan die voor een indirecte overgaog. 

In de theorie van de optische overgangen wordt door Bassani [13] 

een vrij algemene uitdrukking voor de absorptiecoëfficiënt K 

afgeleid: 



9 

(2.24) 

Hierin is: 

11 brekingsindex 

c lichtsnelheid in vacuum 

e:o diëlektrische constante 

w 2nv 

hv fotonenergie 

h constante van Planck 

e elementair lading 

m effectieve massa 

Ec energie in de geleidingaband 

Ev energie in de valentieband 

8(x) delta functie. 

De integratie moet over de hele eerste Brillouin zone (BZ) worden 

uitgevoerd. 

In deze uitdrukking (2.24) komt een matrix element Mv voor dat c 
naar het golfgetal k ontwikkeld kan worden: 

Indien M(o) + o spreken we van een toegestane overgang. 

Indien M(o) = o spreken we van een verboden overgang. 

- - (2.25) 

We kunnen verder een twee-dimensionale en een drie-dimensionale 

theorie voor de optische overgangen onderscheiden. 

De twee-dimensionale theorie is toepasbaar in het geval waarbij 

we met een lagenstructuur te maken hebben waarbij de interactie 

tussen de lagen verwaarloosd mag worden. 

De drie-dimensionale theorie is toepasbaar in het geval waarbij we 

met een isotroop driedimensionaal kristal te maken hebben, waarbij 

verondersteld is dat we twee parabolische banden hebben. 
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Voor de hierboveu genoemde gevallen wordt door Nakao en 

Kamimura [14] de afhankelijkheid van de integraal in de uitdrukking 

voor de absorptiecoëfficiënt (2.24) van de fotonenergie gegeveu. 

In tabel 2.1 wordt hiervan een beknopt overzicht gegeven. 

overgang tweedimensionaal driedimensionaal 

direct toegestaan S(hv-E0 ) (hv-Eo)l/2 

direct verboden (hv-E0 ) (hv-Eo)3/2 

indirect toegestaan (hv-Eg ~ 'hw) (hv-Eg - '2 
+ "bw) 

indirect verboden (hv-Eg + 'hw)2 (hv-Eg + 1'lw)3 

Tabel 2. 1 

ûe ajnankeZijkheid van de integraal in de uitdrukking voor 

de absorptiecoëfficiënt (2.24) van de fotonenergie. 

S(x) = 0 x<O 

x>O 

Eo directe band afstand 

E g indirecte band afstand 

hv fotonenergie 

hw fononenergie. 

Een elektron in de geleidingsband en een gat in de valentieband 

trekken elkaar aan door een Coulombse wisselwerking en zijn als 

zodanig te vergelijken met het elektron en de kern van het water

stof atoom. Ook bij het elektron en het gat treden bepaalde toe-

standen tussen de volledig gebonden en de vrije toestand op. 

Een systeem dat bestaat uit een gebonden elektron-gat paar noemen 

we een exciton. 

Voor de energie Eex van het exciton kunnen we schrijven 

E _f:_Jh 
~ - c ""{" 1) 

(2.26) 
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waarin: 

Ec de energie van de geleidingsband 

RE de effectieve rijdbergconstante 

n 1,2,3 •••• 

Het verband tussen de rijdbergconstante RE van het exciton en de 

rijdbergconstante van het waterstofatoom RH wordt gegeven door: 

(2.27) 

waarin: 

11 de gereduceerde massa van het elektron-gat systeem 

Er de relatieve diëlectrische constante van de halfgeleider 

M
0 

de rustmassa van een vrij elektron. 

Het verband tussen de gereduceerde massa~ en de effectieve massa's 

Me en Mh van resp. het elektron en het gat wordt gegeven door: 

- - - ( 2. 28) 

i'1e == 

We kunnen een ruwe schatting voor RE maken. We stellen daartoe 

Mh 0.2 M0, E; = 10. Dit geeft daar RH = 13,6 eVvoor 

RE :: 14 meV. 

Bij voldoende lage temperaturen zijn de exciton niveau's zichtbaar 

als lijnen in het absorptiespectrum, die vlak onder de bandkant 

liggen. Toyozawa [15] geeft een theorie die de vorm van deze lijnen 

beschrijft. 

Uoor verschillende auteurs zijn bandenstructuurberekeningen voor 

GaSe uitgevoerd. Hierbij moeten we in het oog houden dat GaSe een 

lagenstructuur heeft met een zeer zwakke koppeling tussen de lagen. 
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In figuur 2.1 is de eerste Brillouin zone van GaSe weergegeven. 

Figuur 2. l 

De eerste BriZZouin zone van het he~gonaZe Bravais rooster 

van GaSe. De punten met hoge symetrie zijn volgens de notatie 

van Herring aangegeven. 

Bassani [16] heeft in zijn berekeningen aangenomen, dat er geen 

interactie tussen de lagen optreedt, iedere laag wordt dus als 

een onafhankelijk tweedimensionaal kristal beschouwd. Bassani 

gebruikt cie "tight-binding approximation" op een semi-empirische 

wijze om de bandenstructuur te berekenen. Bij deze semi-empirische 

methode komen een aantal parameters voor die aan de hand van expe

rimentele gegevens aangepast worden. 

Kamimura en Nakao [17] hebben ook volgens een semi-empirische 

methode de bandenstructuur van GaSe berekend, waarbij de interactie 

tussen de lagen is verwaarloosd. Deze berekeningen geven aan dat: 

a) De geleidingaband aan de rand van de Brillouin zone een twee

dimensionaal karakter heeft. 

b) l>e geleidingsband in het centrum van de Bri llouin zone ( r
punt in figuur 2.1) een driedimensionaal karakter heeft. 

c) Tengevolge van de sterke spin-baan koppeling in hetr-punt van 

de Brillouin zone de laagste geleidingaband opgesplitst is in 

twee banden die ongeveer 0.5 eV uit elkaar liggen. 
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Sch1Üter[l8] berekende de bandenstructuur van GaSe volgens de 
c 

"emperial pseudopotential method" die toegepast is op een driedi-

mensionaal kristal. Hierbij wordt voor de atomen een sferische 

potentiaal aangenomen, die een aantal parameters bevat. Omdat de 

sferische potentiaal voor de atomen een te hoge energie voor de 

zwakke koppeling tussen de lagen geeft, is een correctie term 

ingevoerd. Ve parameters worden aangepast aan experimentele gege

vens. SchlÜter heeft ~ parameters die aangepast moeten worden en 

beschikt slechts over twee experimentele gegevens,n.l. de directe 

bandafstand vanGaSeEd = 2.1 eVen de indirecte bandafstand 

Ei= 2.0 eV, beide afkomstig van Aulich, Brebner en Mooser [19]. 

SchlÜter neemt aan dat de directe overgang in het r -punt van de 

Brillouin zone plaatsvindt en dat de indirecte overgang van de 

valentieband in puntr naar de geleidingsband in punt M van de 

Brillouin zone plaatsvindt. 

Volgens deze bandenstructuurberekeningen van SchlÜter zijn zowel 

de geleidingsband als de valentieband van GaSe opgesplitst ten 

gevolge van de koppeling tussen de lagen. De opsplitsing bedraagt 

u.l tot O.ts eV. Alleen aan de bovenzijde van de Brillouin zone 

(zie figuur 2.1) treedt deze opsplitsing niet op. De geleidings

band aan de rand van de Brillouin zone vertoont een tweedimensio

naal karakter, in het centrum van de Brillouin zone een anisotroop 

drieaimensionaal karakter. 

Bourdon [20] heeft ook een bandenstructuurberekening voor GaSe 

uitgevoerd. Hij heeft daarbij, evenals SchlÜter, gebruik gemaakt 

van de "empirical pseudopotential method" met sferische potentialen 

voor de atomen. De aanpassing van de parameters aan de experimen

tele gegevens wijkt echter af. Bourdon neemt, evenals SchlÜter aan 

dat zowel de begintoestand als de eindtoestand van de fundamentele 

directe overgang in hetr~unt van de Brillouin zone ligt. De begin

toestand van de indirecte overgang legt Bourdon echter in het 

maximurn van de valentieband bij het K punt van de Brillouin zone 

(zie figuur 2.1). De eindtoestand van de indirecte overgang legt 

Bourdon in het minimum van de geleidingsband, in het r-punt van de 

Brillouin zone. 
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Bourdon motiveert zijn keuze van de ligging van de indirecte over

gang door erop te wijzen dat het verschil van Ed en Ei onafhankelijl,<. 

van de temperatuur en onafhankelijk van de kristalstructuur is. Er 

zijn echter geen gegevens in de litteratuur waaruit blijkt dat het 

verschil tussen Ed en Ei inderdaad temperatuuronafhankelijk is. 

Ed wordt meestal berekend uit de ligging van het exciton en een 

schatting voor de bindingsenergie van het exciton. De temperatuur-

''ff. · •• · [ ] 4 - 4 I coe lelent van het exctton bedraagt volgens Bube 21 - *10 eV K, 

volgens Ismailov [22] -S.I0-4 eV/K. De temperatuurcoëfficiënt van 

Ed is dus maar zeer bij benadering bekend. De bepaling van Ei 

wordt bemoeilijkt door het optreden van fononen, waarvan de energie 

niet nauwkeurig bekend is. Daardoor is het vrijwel onmogelijk om 

een betrouwbare schatting van de temperatuurcoëfficiënt van Ei te 

geven. 

Het argument dat het verschil van Ed en Ei onafhankelijk van de 

temperatuur is moet dus in twijfel getrokken worden. 

ve resultaten van de bandstructuur berekeningen van SchlÜter en 

Bourdon komen in grote lijnen met elkaar overeen. De grootte van 

de opsplitsing van een aantal banden ten gevolge van de koppeling 

tussen de lagen is bij Bourdon en SchlÜter wat verschillend. 

Een aantal auteurs geven belangrijke experimentele gegevens die 

met de bandenstructuur van GaSe samenhangen. 

Uit elektrische geleidings-anisotropiemetingen van Kipperman en 

Peynenborgh [23] blijkt dat er twee geleidingsbanden in GaSe zijn 

die 0.4 eV uit elkaar liggen. De laagste geleidingsband heeft een 

vrij grote anisotropie. De hogere geleidingsband is meer isotroop. 

Fotogeleidingsmetingen van Schmeits [4] en Gielen [5] aan GaSe 

geven aan dat er een geleidingsband is die ongeveer 0.4 eV boven 

Je onderste geleidingsband ligt en mogelijk een valentieband die 

ca. 0.15 eV lager is gelegen dan de eerste valentieband. De foto

geleidingsmetingen geven verder een indicatie voor het bestaan van 

een indirecte band in GaSe. 
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Wijn [24] heeft ntetingen uitgevoerd aan GaSe en GaS Se
1 

, waarbij x -x 
de extra infrarood absorptie bepaald is die optreedt in het geval 

dat met .een laser fotonen worden ingestraald die een energie 

hebben àie groter is dan de bandafstand. Uit deze metingen blijkt 

het mogelijke bestaan van twee banden die resp. 0.3 en 0.7 eV boven 

àe eerste geleidingsband of onder de eerste valentieband liggen. 

L.4. ~~l~E!~-E~~~~~-~E~!!Eh~-~r~~~~!~~f~~~~!~s~~-~~-!~~~s~~~!~!~s~

~~~!~s~,g. 

Zowel uit fotogeleidingsmetingen als uit optische transmissieme

tingen als functie van de fotonenergie kan kwalitatieve informatie 

verkregen worden over de energieën waarbij een andere wisselwerking 

tussen de fotonen en het kristalrooster gaat optreden. 

In het geval dat er één valentieband en één geleidingsband ~s, die 

beide parabolisch zijn, treedt één bepaalde wisselwerking tussen 

de fotonen en het rooster op. In dat geval heeft de eerste afge

leide van de absorptiecoëfficiënt naar de fotonenergie een continu 

verloop als functie van de fotonenergie. ûit blijkt bijvoorbeeld 

uit de ~n 2.2. gegeven uitdrukkingen. 

Indien we in het gemeten verloop van de absorptiecoëfficiënt als 

functie van de fotonenergie een knik constateren, dan moet er een 

andere wisselwerking tussen de fotonen en het kristalrooster gaan 

optreaen, m.a.w. er treden dan meer dan twee parabolische banden 

op. 

We zullen nu bekijken welke grootheden van belang z~Jn voor de 

fotogeleiaing. Beschouw daartoe een isotrope parabolische gelei

dingsband in een n-type halfgeleider. Voor het aantal extra elek

tronen lm dat door belichting in stationaire toestand in de 

geleiuingsbanci aanwezig is, geldt: 

~ n = G:C (2.29) 

hierin is G : de generatie 

1:: ae gemiddelde levensduur van de ladingsdragers. 
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ue generatie G, uat is het aantal elektronen dat per m3 per seconde 

gegenereerd worut, wordt bepaald door de absorptiecoëfficiënt K 

en ue intensiteit van het op het kristal vallende licht. 

ue gemiddelde levensduur "C van de meerderheideladingdragers 

(elektronen in n-type halfgeleiders) kan sterk beÏnvloed worden 

door de minderheidsladingdragers (gaten in de valentiebanden van 

n-type halfgeleider). 

Voor de fotogeleiding Ä.C! kunnen we schrijven: 

(2.30) 

hierin is : q de lading van het elektron 

J.l de beweeglijkheid van de meerderheid sladingdragers. 

De beweeglijkheid ~ hangt af van de kromming van de geleidingsband. 

Voor de bijdrage van een band in de fotogeleiding kunnen we op 

grond van (2.29) en (2.30) schrijven: 

b. cr = q · )1 · G (K) · t . - - . . - (2.31) 

Een verandering in de afhankelijkheid van de absorptiecoëfficiënt K 

als functie van de fotonenergie kan in de fotogeleiding versterkt 

of verzwakt doorwerken omdat de fotogeleiding Ä.cr niet alleen door 

de absorptiecoëfficiënt K maar ook door de beweeglijkheid ~ en de 

levensduurTbepaald wordt, zoals uit (2.31) blijkt. 

Zo kan een gering aantal elektronen door hun hoge beweeglijkheid 

in een hogere geleidingsband een duidelijke verandering in de 

fotogeleiding als functie van de fotonenergie gaan geven zonde.r 

dat er een duidelijke verandering in de absorptiecoëfficiënt als 

functie van de fotonenergie zichtbaar is. 

In principe is dus iedere verandering in de spectrale fotogeleiding 

in het verloop van de absorptiecoëfficiënt als functie van de foton

energie terug te vinden. Als de verandering echter door een ver

andering van ~ of r veroorzaakt wordt, is in het verloop van de 

absorptiecoëfficiënt vaak weinig te zien. 
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3. Heting 

In hoofdstuk 2.1. is gebleken dat we zowel transmissie- als 

reflectiemetingen bij loodrechte inval met een bundel met een zeer 

kleine openingshoek moeten uitvoeren, om de absorptiecoëfficiënt 

K van een kristal te kunnen bepalen. Dit betekent dat de invallende 

en de door het kristal gereflecteerde bundel samenvallen. Bij het 

hierna beschreven meetprincipe zal een gedeelte van de gereflec

teerde bundel van de invallende gescheiden worden met behulp van 

een halfdoorlatende spiegel. 

Bij dit meetprincipe wordt gebruik gemaakt van een continu grijs

filter, dit is een optische filter waarvan de optische dichtheid 

een bekende functie is van de plaats x op het filter. N.B. het 

verband tussen de optische dichtheid D en de transmissie T van 

een stof wordt gegeven door D = _lOlog T. 

In meetconfiguratie I (zie figuur 3.1) zal de van de monochromator 

afkomstige bundel via de halfdoorlatende spiegel HDSl op het kris

tal vallen. De door het kristal verzwakte bundel valt via de half

doorlatende spiegel HDS2 op de lichtdetector, waardoor een detec

torstroom i 1 zal gaan lopen. 

Vervolgens brengen we de opstelling in meetconfiguratie 2, door 

tussen het kristal en HOSI een spiegel SI loodrecht op de inval

lende bunael te brengen (zie figuur 3.2). De invallende bundel zal 

nu aan SI gereflecteerd worden en via HDSI, S2, het continu grijs

filter, SJ en HDS2 de lichtdetector bereiken. Er zal nu een 

detectorstroom i2 gaan lopen die in het algemeen niet gelijk Ls 

aan de detectorstroom i 1, die Ln meetconfiguratie 1 optreedt. Door 

nu de positie van het continu grijsfilter te veranderen kunnen 

we de intensiteit van de bundel op de lichtdetector zo veranderen 

dat de detectorstroom i 2 gelijk wordt aan i1. De stand van het 

continu grijsfilter in meeteaufiguratie L is nu eeu maat voor de 

trausmissie 1 van het kristal. 
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1 8 

HDS2 

M 

e.G. ! x 2 

Figuur 3.1 : ~eteonfiguratie 1 voor transmissiem.ting~ 
doo~etaten bundel. 

B lichtbron 
U monochromator 
HDS halfdoorlatende spiegel 
S spiegel 
K kristal 
A absorberende plaat 
e.G. continu grijsfilter 
L.D. lichtdetector. 

H D S1 HDS2 

M L.O. 

e.G. 1 x 2 

Figuur 3. 2 Meetuonfigw:•atie 2 vooP tPansmissiemeting., 
invallende bundel. 
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We zullen nu een kwantitatief verband afleiden voor de stand x2 
van het contunu grijsfilter en de transmissie van het kristal, 

voor het geval dat de detectorstromen i 1 en i 2 aan elkaar gelijk 

zijn. 

In meetconfiguratie 1 (doorvallende bundel) geldt voor de detector

stroom i 1 bij de golflengte À van het opvallende licht: 

( t,} A :::: I (À.)* 'C (À.)* Q E (À.)* C,( À.) (3. 1) 

met (,(.".)= T(HDSll~ T{HD)2\ (3.2) 

Hierin is l(À) intensiteit van de bundel vlak achter de monochro-

ma tor. 

(À) : transmissie van het kristal. 

QE(À): quanturn efficiency van de lichtdetector. 

T(HJJS1), T(HDS2) transmissie van de halfdoorlatende spiegels 
HDSI en HDS2. 

In meetconfiguratie 2 (invallende bundel) geldt voor de detector

stroom i 2: 

(3.3) 

Hierin is Tcg(x2) : transmissie van het continu grijsfilter bij 
stand x2 • 

R(Sl), R(S2), R(SJ) : reflectiecoëfficiënt van de 
spiegels SI, SL en SJ. 

R(HDSl), R(HJJS~) : reflectiecoëfficiënt van de half
ctoorlatende spiegels HDSI en HDS2. 

Indien de aetectorstromen in de meetconfiguratie's I en 2 aan 

elkaar gelijk zijn bij de golflengte À geldt: 

(3.5) 
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Uit (3 . .:>) volgt samen met (3.1) en (3.3): 

I (A)*"((~~ Q E-(Ä.)'4C, CÀ) = I(À\*-[ Tca(x2)] * QE(À)*C,/À) 
À. 

llit (3.6) volgt: 

T (').) -= Fr (À)* [T" (x2~ 
f..., 

waarin: Fr().)= Cl(i\.)/c, (À) 

(3.6) 

(3.7) 

(3. a) 

iT(À) is ae verhouding van de intensiteiten van de "recht door

gaande" bundel en de aan de spiegel s1 gereflecteerde bundel ter 

plaatse van de lichtdetector in het geval dat zowel de continu 

grijsfilter als de kristal uit de bundel verwijderd zijn (zie 

figuur J.l en 3.L). 

De absorberende plaat Al in meetconfiguratie I voorkomt dat de 

aan het kristal gereflecteerde bundel de lichtdetector bereikt. 

Niet in alle gevallen is het zondermeer mogelijk om ae detector

stromen i1 en i 2 aan elkaar gelijk te maken. Beschouw daartoe het 

geval dat de transmissie van het kristal 1 is. In dat geval zal, 

de in meetconfiguratie 2 al aanwezige verzwakking,meer zijn dan in 

meetconfiguratie I. Om in dergelijke gevallen toch i1 gelijk aan 

iz te kunnen maken wordt in meetconfiguratie I een filter met een 

bekende verzwakking tussen het kristal en HDSL geplaatst. 

Beschouw voor het uitvoeren van een reflectiemeting de meetconfigu

ratie's 3 en 4 zoals resp. in figuur 3.3 en 3.4 zijn weergegeven. 

Iu meetconfiguratie 3 wordt de van de monochromator afkomstige 

bundel aan het kristal gereflecteerd en bereikt via HDS!, S2 het 

continu grijsfilter, S3 en HDS3 de lichtdetector. In meetconfigu

ratie 4 wordt de lichtbundel aan de spiegel SI gereflecteerd en 

bereikt verder via dezelfde weg als in meetconfiguratie 3 de 

lichtdetector. We kunnen de detectorstromen in de meetconfigura

tie's 3 en 4 aan elkaar gelijk maken door bij vast gekozen stand 

x3 in meetconfiguratie 3, de stand x4 van het continu grijsfilter 
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HD51 K A2 H DS2 

B M 

B 

e.G. lxJ 
Figuur 3.3 Meetconfiguratie 3 voor reflectiemeting3 

gereflecteerde bundel. 

B lichtbron 
H monochromator 
HDS halfdoorlatende spiegel 
S spiegel 
K kristal 
A absorberende plaat 
e.G. continu grijsfilter 
L.U. lichtdetector 
x3 stand continu grijsfilter. 

H 0 St K HDS 2 

L.O. 
M 

e.G. !x4 
Figuur 3.4 Meetconfiguratie 4 voor refZectiemeting~ 

invallende bundel. 
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~n meetconfiguratie 4 te veranderen. De stand x4 is bij vast geko

zen x3 en bij gelijke detectorstromen in de beide meetconfiguratie's 

een maat voor de reflectie van het kristal. 

We kunnen voor het verband tussen de reflectiecoëfficiënt p en de 

stand x3 en x4 waarvoor de detectorstromen in de meetconfiguratie's 

J en 4 aan elkaar gelijk zijn, afleiden dat bij een golflengte À 

geldt: 

f(À)- (3. 9) 

waarin (3. I 0) 

R(SI) is de reflectiecoëfficiënt van de spiegel SI. 

De absorberende plaat A2 in meetconfiguratie 3 voorkomt dat de door 

het kristal doorgelaten bundel de lichtdetector bereikt. 

Dit systeem voor het meten van transmissie's en reflectie's heeft 

een aantal belangrijke eigenschappen: 

1) Het is mogelijk om de reflectie van het kristal bij loodrechte 

inval te bepalen. 

2) De transmissie en de reflectie kunnen onder dezelfde omstandig~ 

heden gemeten worden. 

J) De lichtdetector wordt gebruikt als niveaudetector; de lineari

teit 1s dus niet van belang. 

4) Voor de verschillende golflengte gebieden kan in principe van 

verschillende lichtbronnen gebruik gemaakt worden. 

De belangrijkste eisen die aan de opstelling gesteld moeten worden 

zijn: 

l) Zowel de transmissie als de reflectie van een kristal moeten 

over een voldoend groot golflengte gebied bepaald kunnen worden. 
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Dit gebied moet ongeveer van 400 tot ~00 nm lopen. 

2) De lichtbundel die op het kristal valt moet, vanwege de ver

wachte hoge anisatrapie van de absorptiecoëfficiënt van het 

kristal, een voldoende kleine openingshoek hebben. Deze openings

hoek zal kleiner dan 1 graad moeten zijn. 

De invalshoek van de bundel op het kristal zal om dezelfde reden 

voldoende klein moeten zijn. 

3) Er moet met een voldoende hoog spectraal oplossend vermogen 

gemeten kunnen worden om interferentie's en andere fijnstruc

turen, zoals een profiel van een exciton, te kunnen waarnemen. 

4) De transmissie van een kristal moet over minstens 3 dekaden te 

bepalen zijn. ûit moet om met een niet te groot aantal kristal

len de abosrptiecoëfficiënt over een voldoende groot gebied te 

kunnen bepalen. 

Om aan deze zware eisen te kunnen voldoen moet men ervoor zorgen 

dat de intensiteit van het licht, dat bij gegeven spleetbreedte 

van de monochromator en dat binnen de kleine ruimtehoek op het 

kristal moet vallen, zo hoog mogelijk is. Daarnaast moet zeer veel 

aandacht besteed worden aan de gevoeligheid van het lichtdetectie

systeem. 

Een schets van de opstelling wordt gegeven in figuur 3.5. De 

belangrijkste onderdelen van de opstelling zijn: 

I) Lichtbron en monochromator. 

2) Lichtdetectie systeem. 

3) Continu grijsfilter en lineair transport. 

4) Manipulator en kristalhouder. 

5) Optiek. 

6) Bundelbegrenzers. 

Ueze onderdelen zullen achtereenvolgend behandeld worden. 
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Figuur J.S : De meetopstelZing. 

H.S.P. 

0 
,, 

P.S.D. I I 
I I 
I I 
I I 

I ------I L,: _______ .,) 

ref. sign. 

B kwartshalogeenlamp (150 watt) 
Ll lens (f = 70 mm) 
M monochromator 
L2 lens (f = 100 mm) 
HDS halfdoorlatende spiegel 
S spiegel 
HP manipulator 
KH kristalhouder 
A absorberende plaat 
LJ lens (f = 300 mm) 
CG continu grijsfilter 
L4 lens (f = 80 mm) 
C chopper 
LD lichtgevende diode 
F.T. fototransistor 
F.H. fotomultiplier 
H.SP hoogspanningsvoeding 
T transformator 
P.SD fase gevoelige detector. 

T. 
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1) Lichtbron en monochromator. 

Als lichtbron is een 150 watt kwarts-halogeenlamp gebruikt, die 

gevoed wordt uit een gestabiliseerde voeding (Delta 50-10). Er 

Ls een halogeenlamp gekozen omdat: 

a) Een halogeenlamp relatief zeer kleine afmetingen heeft. Een 

lamp met kleine afmetingen is een noodzakelijke voorwaarde 

om een voldoende hoge lichtintensiteit in een kleine ruimte

hoek op het kristal te kunnen krijgen. 

b) Een halogeenlamp een voldoende hoge oppervlakte helderheid 

heeft. Dit is een noodzakelijke vo.orwaarde om lage transmis

sie's (10-3-10-2) bij een hoge fotonenergie (2.5- 3.0 eV) 

te kunnen bepalen. 

c) Een halogeenlamp een continu spectrum heeft. 

De gebruikte monochromator is een prisma dubbelmonochromator 

van Zeiss (MM12), die gebruikt wordt met twee F2-glasprisma's. 

De gebruikte spleetbreedte van de monochromator is bij 600 nm 

0,08 mm (spectraal oplossend vermogen àÀ = 0,8 nm) en bij 

420 nm 0,2 mm (àÀ = 0,6 nm). 

2) Lichtdetectiesysteem. 

De gebruikte lichtdetector LS een fotomultiplier van EMI, type 

9558 QC. De kathode van deze fotomultiplier heeft een S-20 type 

respons en bereikt zijn maximale quanturn efficiency bij 400 nm. 

De gebruikte anodespanning is 1000 volt en de donkerstroom bij 

deze spanning is minimaal 5 nA. Tijdens het gebruik loopt de 

donkerstroom, bij relatief geringe belichting, op tot 10 nA. 

Vanwege deze hoge donkerstroom en de lage intensiteit van de 

van het kristal afkomstige lichtbundel, wordt de bundel vlak 

voor de fotomultiplier gechopped. Het van de fotomultiplier 

afkomstige signaal wordt gedetecteerd met behulp van een fase

gevoelige detector van PAR, type 121. De frequentie waarmee 

gechopped wordt bedraagt ongeveer 440 Hz. Het voor de fasege

voelige detector benodigde referentiesignaal wordt met behulp 

van een lichtgevende diode en een fototransistor, die aan weers-
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zijden van de chopperschijf zijn gemonteerd, opgewekt. De 

gebruikte tijdconstante van het laagdoorlaatfilter van de 

fasegevoelige detector is 1 of 3 seconden. 

Vanwege de storingen die op het net en op het veiligheidsaard

systeem aanwezig zijn, zijn een aantal speciale maatregelen 

getroffen: 

a) De fasegevoelige detector, de motor van de chopper en andere 

meetapparatuur worden gevoed via een netspanningsstabilisa

tor. 

b) In de anode leiding van de fotomultiplier is een transfor

mator opgenomen waarvan de primaire kring is afgestemd op 

de chopperfrequentie. De spoelen van deze transformator zijn 

gewonden op een potkern en de primaire kring heeft een kwa

liteitsfactor van ongeveer 200, indien de secondaire kring 

belast is met de fasegevoelige detector. Deze transformator 

vervult drie functie's: 

1) Ueze brengt de scheiding tot stand tussen de DC donder

stroom en het AC signaal. 

2) De primaire kring van de transformator heeft alleen een 

hoge impedantie voor de frequentie waarmee de lichtbundel 

gechopped wordt. Alle andere signalen met een frequentie 

die afwijkt vari de chopperfrequentie, worden door de 

hoge kwaliteitsfactor van de primaire kring, aanzienlijk 

verzwakt t.o.v. het signaal dat de chopperfrequentie 

heeft. 

3) De transformator brengt een scheiding aan tussen de vei

ligheidsaarde, waarop veel storingen optreden, en de 

meetaarde, die relatief vrij "schoon" is. 

Door toepassing van deze transformator met afgestemde in~ 

gangskring is het mogelijk geworden om externe storingen 

aanzienlijk te onderdrukken voordat ze de ingang van de 

fasegevoelige detector kunnen bereiken, en aanleiding zouden 

kunnen geven tot ernstige vormen van kruismodulatie in de 
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niet-selectieve ingangstrappen van de fasegevoelige detector. 

Omdat de afmetingen van de op de kathode van de fotomultiplier 

vallende bundel erg klein is (5 mm2), is de intensiteit in de 

bundel per eenheid van oppervlak tamelijk hoog bij grote trans

missie's van het kristal. Om traagheidseffecten van de kathode, 

die hiervan het gevolg zijn, te elimineren is vlak voor de 

kathode een negatieve lens geplaatst (brandpuntsafstand 20 mm). 

3) Het continu grijsfilter. 

Het continu grijsfilter is een reflectiefilter van Bar & Stroud. 

De afmetingen bedragen 160 x 35 mm2• De optische dichtheid 

loopt van 0.2 tot 2.2. Het continu grijsfilter is gemonteerd 

op een lineair transport, waarvan de verplaatsing met een lO

slagen potentiometer en een digitale voltmeter kan worden 

gemeten. De onnauwkeurigheid waarmee de positie van de bundel 

op het continu grijsfilter gemeten kan worden bedraagt I mm. 

4) Manipulator en kristalhouder. 

Een schets van de kristalhouder staat Ln figuur 3.6. 

De kristalhouder is een messing plaatje van ongeveer 5 mm dik, 

dat voorzien is van een conisch gat dat een kleinste diameter 

van 1.8 mm heeft. De bovenzijde van dit messing plaatje bevat 

een vlakje dat fijn is afgedraaid met een diamant-beitel. In 

het midden van dit vlakje bevindt zich het gat. Dit vlakje 

wordt voorzien van een geringe hoeveelheid hoogvacuum olie, 

waarop het kristal ter plaatse van het gat wordt gelegd. Met 

behulp van een glasplaatje wordt het kristal even aangedrukt, 

waarna het kristal blijft zitten. Op deze wijze is een spannings

vrije montage van het kristal verkregen. 

Met behulp van een arm is de kristalhouder aan een manipulator 

bevestigd. Een manipulator is noodzakelijk om het kristal op de 

juiste wijze in de bundel te kunnen brengen. Omdat zowel de 

afmetingen van het kristal als van de doorsnede van de bundel 

klein zijn (ongeveer 2 mm) moet de translatie van de kristal-
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houder zeer fijn ingesteld kunnen worden. Omdat de openingshoek 

van de bundel klein is en het kristal loodrecht op de licht

bundel gebracht moet kunnen worden, moet ook de rotatie van de 

kristalhouder om twee assen nauwkeurig ingesteld kunnen worden 

tot de gereflecteerde bundel samenvalt met de invallende bundel. 

5) Optiek. 

ûe lens 11 beeld de gloeidraad van de halogeenlamp vlak voor de 

monochromatorspleet af. De lens 12 knijpt de uit de monochro

mator divergerende lichtbundel wat samen. 

ûe lenzen 13 en 14 zorgen ervoor dat de bundel die aan het 

kristal of aan de spiegel SI is gereflecteerd een voldoende 

kleine doorsnede ter plaatse van het continu grijsfilter en de 

halfdoorlatende spiegel HDS2 heeft. De spiegel S1 is gemonteerd 

op een klapmechanisme waarmee de spiegel SI nauwkeurig loodrecht 

op de bundel gebracht kan worden. 

Figuur 3.6 Ue kristalhouder. K kristal. 

6) De bundelbegrenzing. 

Zowel aan de voorzijde als aan de achterzijde van HDSI z~Jn 

bundelbegrenzers aangebracht. Dit zijn zwart gelakte messing 

plaatjes die voorzien zijn van een rond gat. Het gat in de 

bundelbegrenzer aan de voorzijde van HDSI heeft een diameter 

van 2,0 rnm, die aan de achterzijde 6,0 mm. 

De effectieve diameters, dat zijn de projectie's loodrecht op 
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de bundel, zijn resp. 1,4 en 4,3 mm. De maximale invalshoek van 

de bundel op het kristal bedraagt 0.5 graad. Dit is geÏllus

treerd in figuur 3.7 

Figuur 3.7 

.T~}~ 

. •.: - .. 
K 

210 

Grenshoek ~van de stroaZengang tussen HDS1* en 
kristal K.·HDSl* is de projectie van HDSl op 
de doorsnede van de bundeZ. 
Afmetingen in mm. 

De bundelbegrenzer aan de achterzijde van HDSl dient ervoor te 

zorgen dat alleen licht dat onder een hoek die kleiner dan 

Q.S graad van het kristal gereflecteerd wordt, in het licht

detectiesysteem terecht kan komen. 

Het hele optische systeem achter de monochromator is afgeschermd 

tegen strooilicht. De manipulator en het lichtdetectiesysteem 

bevinden zich in dozen. De afscherming tussen deze dozen gebeurt 

m.b.v. PVC kabelgoot. Deze soort kabelgoot is eenvoudig te bewerken. 
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Alle spiegels en lenzen bevinden zich in de kabelgoot en zijn 

gemonteerd op aluminium T-profielen die m.b.v. steunen op een 

optisch rek zijn bevestigd. 

De ijking van de meetopstelling valt in twee gedeelten uiteen: De 

ijking van het continu grijsfilter en de bepaling van de verhou

dingafactoren FT(À) en FR(À). 

3.4.1. IJking van continu grijsfilter. 

De fabrikant, Bar & Stroud, geeft de optische dichtheid als 

functie van de plaats op het continu grijsfilter, waar

schijnlijk bij 546 nm (Hg-lijn). De optische dichtheid wordt 

echter niet als functie van de golflengte opgegeven. Met een 

substitutiemethode is de optische dichtheid van het continu 

grijsfilter vergeleken met de optische dichtheid van een 

reeks van volume-absorptiefilters en een reeks van reflec

tiefilters. 

De volume-absorptiefilters zijn van Schott & Gen (25] en de 

optische dichtheid is door de fabrikant gegeven als functie 

van de golflengte. Tussen 420 en 600 nm is de optische 

dichtheid van deze filters vrijwel golflengte onafhankelijk. 

De gebruikte reflectiefilters zijn die filters van Balzers 

waarvan de optische dichtheid bekend is als functie van de 

golflengte. 

Op grond van deze substitutiemetingen blijkt dat we voor 

de optische dichtheid van het continu grijsfilter D(x,À) 

kunnen schrijven: 

D ()() .. ) = D ex) ~ [ 1 + f (A) ] 
fabr. 

(3.11) 
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Hierin is ufabr(x) de door Bar & Stroud opgegeven optische 

dichtheid van het continu grijsfilter en f(À) een correctie

term voor de golflengte afhankelijkheid van de optische 

dichtheid. f(À) kan op grond van de substitutie metingen 

benaderd worden door: 

f(À)- •. (3.12) 

waarin de golflengte À in nm gegeven moet worden. 

De verhoudingafactor FT(À) is bepaald door in de opstelling 

een lege kristalhouder te plaatsen. In dat geval ist = I 

en gaat 

- (3.7) 

over in - - - - . (3.13) 

De verhoudingsfactor FR(À) is bepaald door op een kristal

houder een aluminium oppervlakte spiegeltje. te plakken. De 

reflectiecoëfficiënt p 0) wordt door Landolt-BÖrnstein [26] 

voor opgedampt aluminium als functie van de golflengte 

opgegeven. Het behulp van (3.9) kunnen we nu FR().) berekenen . 

. ( 3. 14) 
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3.4.3. Reproduceerbaarheid, onnauwkeurigheid en meetbereik van de 

opstelling. 

Om de reproduceerbaarbeid van de opstelling te testen is op 

verschillende tijdstippen een lege kristalhouder in de op

stelling gezet, waarvan de transmissie bepaald is. De 

reproduceerbaarbeid in deze transmissie-bepaling bedroeg 

97%. 

De onnauwkeurigheid in de bepaling van de absorptiecoëffi

ciënt van een kristal bedraagt ongeveer 5%. Deze wordt 

voornamelijk bepaald door een systematische fout, die af

komstig is van de onnauwkeurigheid waarmee de optische 

dichtheid van de volume-absorptiefilters wordt opgegeven. 

De kleinste transmissie die bepaald kan worden hangt af van 

de golflengte en van de gebruikte spleetbreedte. Bij een 

signaalruisverhouding van 4 is de kleinste transmissie die 

gemeten kan worden: 2*10-4 bij 600 nm, bij een spleetbreedte 

van de monochromator van O,OH mm (ÖÀ = 0,8 nm) en 

5*10-5 bij 420 nm, bij een spleetbreedte 

van 0,2 rnm (ÖÀ = 0,6 nm). 
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4. Experimenten 

Er zijn metingen uitgevoerd aan GaSe kristallen van verschillende 

dikten, aan een dun Gas0 • 1se0 . 9 en een dun Gas 0. 2se0 . 8 kristal. 

Er is een dun GaSe kristal gekozen om twee redenen: 

a) De absorptiecoëfficiënt K tussen 2,0 en 2,8 eV bepaald moest 

worden. Volgens metingen van Wasscher en Dieleman [2] ligt K 
3 4 -1 in dat gebied tussen 10 en 10 cm • Daar K*d<~ moet zijn bij 

2.8 eV om een transmissie voldoende nauwkeurig te kunnen be

palen, moet de dikte d ongeveer 10~ zijn. 

b) Bij een voldoende dun kristal interferentie's in de transmissie 

waargenomen kunnen worden. Uit het verschil 1.11 golflengte 

waarbij twee opeenvolgende maxima of minima 1.n de transmissie 

optreden kan men met formule (2.23) 

"f'\ = ). I ~ À. 'l 
?. *d-*(À'1-À,) 

de brekingsindex n berekenen als de dikte d bekend is. Een 

verschil in golflengte tussen twee extrema van 5 nm kan bij 

600 nm met een onnauwkeurigheid van 10% bepaald worden. 

Er zijn metingen aan dikke GaSe kristallen uitgevoerd om de aan

wezigheid van de indirecte band, dicht onder de directe band 

gelegen, aan te tonen. 

Indicatie's voor het bestaan van deze indirecte band worden ge

geven door: 

a) Fotogeleidingsmetingen van Gielen [5] aan GaSe en GaSxSel-x' 

Volgens deze metingen is de indirecte bandafstand in GaSe 

1.99 eV bij 206,5 K. 

b) Optische transmissiemetingen van Aulich [19] bij 4,2 K en 77 K 



aan GaSe en GaS Se
1 

• Volgens Aulich ligt de indirecte band in x -x 
GaSe bij 2,065 eV bij 77 K voor de €,y modificatie en bij 

2,117 eV bij 77 K voor de 8 modificatie. 

-I . Er moet aan dikke kristallen gemeten worden omdat K<200 cm 1n het 

fotonenergiegebied waarin de indirecte band wordt verwacht. Metingen 

moeten aan kristallen van verschillende dikten worden uitgevoerd 

om K over een voldoend groot gebied te kunnen bepalen. 

Er zijn metingen aan een Gas0 •1se0 . 9 kristal uitgevoerd omdat 

Gas0 • 1se0•9 nog dezelfde structuur (E,y) heeft als GaSe. 

Er zijn metingen aan een Gas
0

. 2se
0

•
8 

kristal uitgevoerd omdat 

Gas
0

•2se0 . 8 in het gebied ligt waar de structuur-overgang begint 

van de E,y modificatie naar de S modificatie. 

De transmissiemetingen aan Gas0• 1se0 . 9 en Gas0 •2se0•8 zijn uitge

voerd aan dunne kristallen (resp. 13,8: 0,2~ en 10,0! 0,1~) om 

de absorptiecoëfficiënt in de bandkant te kunnen bepalen en de 

interferentie's voor de bandkant te kunnen waarnemen. 

In tabel 4.1 wordt een overzicht gegeven van de gebruikte kristal

len, hun groeiwijze en hun dikte. 

kri sta 1 gro~iwijze* dikte 
(11) 

Ga Se jodium transport 12 + 1 -
Ga Se jodium transport 66 + 1 -
Ga Se Bridgman 210 + 1 -
Ga Se Bridgman 813 + 2 

Gas0. 1se0.9 jodium transport 13,8 + 0,2 -

Gas0. 2se0.8 jodium transport 10,0 + 0,1 

Tabel 4.1 Overzicht van de gebruikte ~~istaZZen. 

*N.B. Deze kristallen zijn vervaardigd door 

Dr. R.H.A. Lieth en medewerkers. 
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We mogen voor de gemiddelde transmissie'fin de bandkant schrijven 

(formule 2.20): 

- t. '"G ::: ( 1-R) * ex P (-k ei) 
Formule (2.18) voor de gemiddelde transmissie voor de bandkant 

luidt: 

t' = t-R 
I~R 

Daar de brekingsindex n ongeveer 3 is (zie hoofdstuk 4.3) vinden 

we roet formule (2.10) voor de reflectiecoëfficiënt R: 

1 
R = ["f\-'] -..Jo,'l; 

['n+l 'V 

Op grond hiervan kunnen we (2.18) benaderen door 

- 2. 
't:(l-R) (4. I) 

Het (2.20) en (4.1) kunnen we dus voor de gemiddelde transmissiet' 

van het kristal zowel in, als voor de bandkant schrijven: 

- 1. 
'C-= ( 1- R) * ex p(-k ti) (4.2) 

Voor de gemiddelde transmissie ~ voor de bandkant, die we met het 

vereenvoudigde model (4.2) en een reflectiecoëfficiënt van 25% 

vinden, geldt: 

De gemeten gemiddelde transmissie voor de bandkant ligt tussen 8% 

en 40%, afhankelijk van het kristal maar onafhankelijk van de 

fotonenergie. De gemeten transmissie voor de bandkant is dus lage.r 

dan de transmissie die we op grond van het vereenvoudigd theore-
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tisch model met de gemeten brekingsindex verwachten. De oorzaken 

hiervan zijn: 

a) De verstróoiing van licht aan het voor- en achtervlak van het 

kristal. Verstrooiing van het licht aan het voorvlak is bij alle 

kristallen waargenomen. 

b) Breking van de lichtbundel door het niet geheel evenwijdig Z1Jn 

van voor- en achtervlak van het kristal, waardoor een gedeelte 

van het licht niet binnen de openingshoek van het lichtdetectie

system valt. Uit is met name waargenomen bij het 813p dikke GaSe 

kristal. 

c) Interne verstrooiing in het kristal door groeifouten. 

Om voor deze effecten te corrigeren wordt een verstrooiingsfactor 

A ingevoerd, die het verlies aan licht yerdisconteerd volgens 

(4.3) 

De factor A(1-R) 2 wordt voor iedere kristal apart uit de trans

missie voor de bandkant bepaald. 

We veronderstellen dat A(I-R) 2 weinig van de fotonenergie hv 

afhangt in vergelijking met exp(-Kd). We doen dit op grond van de 

volgende experimentele gegevens: 

a) De met behulp van de gemeten brekingsindex berekende factor 

(1-R) 2 hangt weinig van de fotonenergie af in vergelijking met 

exp(-Kd). 

b) De gemeten reflectiecoëfficiënt R hangt voor hv>Eg (Eg 

afstand) vrijwel niet van hv af. 

c) De gemeten transmissie voor hv<Eg hangt weinig van hv af. 

band-

Uit a) en b) blijkt dat (I-R) 2 over het hele gebied weinig van hv 

afhangt in vergelijking met exp(-Kd). Uit a) en c) volgt dat de 

verstrooiingsfactor A weinig van hv afhangt voor hv<Eg. We ver

onderstellen dat A ook weinig van hv afhangt voor hv>Eg omdat de 

kristallen zeer helder in doorzicht zijn en weinig interne ver

strooiing hebben. 
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De absorptiecoëfficiënt K wordt dus met (4.3) uit de transmissie 

berekend waarbij verondersteld is dat de factor A(l-R) 2 gelijk is 

aan de transmissie voor de bandkant en onafhankelijk van de foton

energie is. 

Bij dunne kristallen (d<20~) treden voor de bandkant duidelijke 

interferentie's op. Hier is de factor A(l-R) 2 bepaald als 

2. 
A(l -R) = - - (4.4) 

waarint min en r max respectievelijk de transmissie ~n een 

minimum en een maximum van het interferentie patroon zijn. 

Zowel in de transmissie als in de reflectie van dit kristal zijn 

voor de bandkant interferentie's waargenomen. De verhouding van de 

transmissie in de maxima en de minima van dit interferentie patroon 

bedroeg ongeveer 2. De op grond van (2.12) en een brekingsindex 

n = 3 berekende waarde voor deze verhouding is 2,5. 

Doordat het kristal niet geheel vlak was ontstonden ~n de reflectie 

twee bundels die een onderlinge hoek van graad maakten. De inten-

siteit in de ene bundel was iets hoger dan in de andere bundel. Het 

kristal is zodanig uitgericht dat de bundel met de hoogste intensi

teit via de eerste halfdoorlatende spiegel binnen de openingshoek 

van de tweede halfdoorlatende spiegel viel (zie figuur 3.5) De zo 

gemeten reflectie staat als functie van de fotonenergie tussen 

2.2 en 3.0 eV in grafiek 4.1. Uit deze grafiek blijkt dat de 

reflectie vrijwel onafhankelijk van de fotonenergie is en ongeveer 

15% bedraagt. 
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De uit de interferentie's in de transmissie en de gemeten dikte 

(12~) berekende brekingsindex staat in grafiek 4.2. De op grond 

van deze brekingsindex met (2.10) en (2.21) verwachte reflectie 

~n de bandkant (hv>2,0 eV) bedraagt ongeveer 30%. 

De volgens de in 4.2 beschreven methode, uit de transmissie 

berekende absorptiecoiffici~nt K staat als functie van de foton

energie in grafiek 4.3. 

De binnen de openingshoek van het systeem gemeten reflectie van 

deze kristallen was ongeveer 5%. De transmissie voor de bandkant 

lag tussen ~% en 40%, afhankelijk van het kristal. 

Door het niet geheel evenwijdig zijn van voor- en achtervlak van 

het dikste kristal (813~) trad breking van de invallende bundel op, 
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waardoor deze slechts gedeeltelijk binnen de openingshoek van het 

lichtdetectie systeem viel. 

Uit de transmissie van de 3 kristallen is de absorptiecoifficiint 

volgens de in 4.2 gegeven methode berekend en in grafiek 4.4 uit

gezet als functie van de fotonenergie. 

4· 5· ~~!!~S~!!-~~~-!!~!-~~8 o.I~~0.9 i!~.t~_:_Q.J.~~2-~!!-h~!-~~8o.z~!:o.s 
ilQ.J.Q_!_Q.J.l~2-~E!~!~! 

De binnen de openingshoek van het systeem gemeten reflectie van 

deze kristallen was ongeveer 5%. De transmissie van deze kristallen 

was voor de bandkant ongeveer 30%. Bij beide kristallen werden 

interferentie's waargenomen in de transmissie. 

Het Gas0. 2se0•8 kristal was vrij constant in dikte (10,0! O,lw) 

en interferentie's in de transmissie konden ook in de bandkant 

tot ongeveer 2.4 eV waargenomen worden (Eg::: 2.15 eV). De uit deze 

interferentie's en de dikte berekende brekingsindex 1s in grafiek 

4.5 als functie van de fotonenergie weergegeven. 

Het Gas
0

. 1se
0

. 9 kristal vertoonde enige lichte vouwen. De inter

ferentie's in de transmissie konden alleen voor de bandkant worden 

waargenomen en waren minder mooi dan die welke bij het Gas
0

. 2se
0

• 6 
kristal optraden. De uit de interferentie's berekende brekings

index van Gas 0 • 1se
0 . 9 bedraagt 3,2 ~ 0,2 voor 1.95 eV<hv<2.15 eV. 

De absorptiecoëfficiënten van Gas
0

•
1
se

0
•
9 

en Gas
0

•
2
se

0
•
8

, berekend 

volgens de in 4.2 beschreven methode uit de transmissiemetingen, 

zijn weergegeven als functie van de fotonenergie in respectievelijk 

grafiek 4.6 en 4.7. 
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5. Discussie 

In de literatuur wordt uitvoerig gerapporteerd over het bestaan van 

een exciton in GaSe. In optische transmissie-, elektro-reflectie-, 

magneto-absorptie- en spectrale fotogeleidingsmeringen is dit 

exciton gevonden. Tabel 5.1 geeft een overzicht van de ligging van 

den= 1, den= 2 piek en de bindingsenergie van hetexciton zoals 

deze met verschillende experimenten door de verschillende auteurs 

is bepaald. 

I soort meting 

l r ----
i optische-
l transmissie 

I optische-
l transmissie 

\ optische-
transmissie 

elektro
reflectie 

optische
transmissie 

spectrale
fotogeleiding 

spectrale
fotogeleiding 

elektro
reflectie 

' optische
transmissie 

optische
transmissie 

optische
transmissie 

magnero
absorptie 

auteur 

Wasscher 

Bassani [6] 

Grandalfo 
[27] 

Suzuki [28] 

1 Temp. Ex i l Ex2 
·r---------~---·-----·· r· -··-·--·- ·-·-

1 (K) (eV) (eV) 
-+··-·-··- ·---+- -···----······ 

300 

300 

300 

2,004 

2,003 

2,005 

2,007 

:E . B 
i 
: (eV) 

I 
l 

---, -~·-

' Ed 
(eV) 

2,03 

1 2. 000 dit verslag I 

f 
I ca.2,02i 0,03 2,03 300 

~ li Gielen 
I. 

» 
[ 5 J ~I 
[28] I I Suzuki 

1 Bassani [6] 
i 

Aulich [19] 

Brebner [29] 

Halpern [30Jj 

I 

300 I, 995 

206,5 2,06 

90 2, I OI 

78 2,102 

77 

I 
4 21 2,1095 . I 
4,~t 2,109 

I 

2, I 

2' 118 0,023i 2,124 

2' 130 0,03i 2,139 

I 

I 
2, 120 

I 

2, 1244! 

2' 13 

Tabel 5. 1 VergeUjking van de ligging van de n = 1_, n = 2 piek 
en de bindingsenergie van het exciton in GaSe zoals 
door verschillende auteurs wordt opgegeven. 

i 
i 

.. J 
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E xl energie van de n = piek 

Ex2 energie van de n = 2 piek 

EB bindingsenergie van het exciton 

Ed energie van de directe band. 

Déverin [31] geeft een theorie voor excitonen in anisotrope stof(en 

en hij kan hiermee de ligging van de vier excitonlijnen zoals door 

Brebner [29] bij lage temperaturen gevonden zijn, goed verklaren. 

De door ons gevonden waarde van 2,000 eV voor de fotonenergie waar

bij de n = 1 piek van het exciton van GaSe bij 300 K optreedt, 

stemt goed overeen met de in de literatuur gegeven waarden, zie 

tabel 5.1. 

In de literatuur bestaat een discussie over het feit of GaSe een 

indirecte dan wel een directe halfgeleider ~s. 

Aulich, Brebner en Mooser [19] concluderen op grond van optische 

transmissiemetingen aan GaSe en GaS Se
1 

bij 77 K dat GaSe een x -x 
indirecte overgang heeft die 55 meV lager ligt dan de directe 

overgang. 

Nahory, Shaklee, Leheny en De Winter [32] concluderen op grond 

van gestimuleerde emissie metingen bij 2 K dat GaSe een directe 

halfgeleider is. Bij deze gestimuleerde emissiemetingen wordt 

met een gepulste laser fotonen met een energie van 3.7 eV inge

straald; het is waarschijnlijk dat daarbij naar een hogere band 

wordt geëxiteerd. Op grond van de met de directe halfgeleider CdS 

vergelijkbare hoge intensiteit van de gestimuleerde emissie van 

GaSe wordt geconcludeerd dat GaSe ook een directe halfgeleider is. 

GaSe heeft echter een lage oppervlakte recombinatie snelheid, 

hetgeen uit spectrale fotogeleidingsmetingen blijkt, terwijl uit 

de barrièrehoogte metingen blijkt dat GaSe een lage oppervlakte 

toestandsdichtheid heeft. CdS heeft echter een hoge oppervlakte 

recombinatiesnelheid. Dit is een mogelijke verklaring voor de 
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toch vergelijkbare intensiteiten van GaSe en CdS. Men zal dan 

alleen met voorzichtigheid op grond van een vergelijking met CdS 

mogen concluderen dat GaSe een directe halfgeleider is. 

Spectrale fotogeleidingsmetingen van Gielen [5] aan GaSe en 

GaSxSe1_x geven een indicatie dat GaSe een indirecte overgang heeft 

die 0.1 eV lager ligt dan de directe overgang. 

Het lokale maximum bij 2.00 eV in de absorptiecoëfficiënt van GaSe 

(zie grafiek 5.1) is aan de lage fotonenergiekant (hv<2.00 eV) 

benaderd door een Gauss kromme om te onderzoeken of behalve de 

excitonpiek ook nog een bijdrage van de indirecte band in de 

absorptiecoëfficiënt zichtbaar is. Er is om twee redenen voor een 

Gauss benadering gekozen: 

a) Scholtes [33] geeft aan dat de n = I piek van het exciton in 

GaS Se 1 bij 77 K voor x < 0,2 het beste benaderd kan worden x -x 
door een Gauss kromme. 

b) Toyozawa [IS] geeft op theoretische gronden aan dat de lijnvorm 

van de n = 1 piek van het exciton het beste benaderd kan worden 

door een Gauss kromme bij hoge temperaturen. 

De met de Gauss aanpassing verkregen eerste benadering voor de 

absorptiecoëfficiënt van het exciton Kex (eerste benadering) is 

afgetrokken van de totale absorptiecoëfficiënt Kt en uitgezet als 

functie van de fotonenergie hv, zie grafiek 5.2. De kromme in 

deze grafiek lijkt op een parabool en is geëxtrapoleerd naar 

0 cm-I om het snijpunt met de horizontale as te bepalen. Dit 

snijpunt ligt bij 1.942 eV. Kt- Kex (eerste ben.) is uitgezet 

tegen (hv- 1.942 eV) op een log-log schaal. De helling bedraagt 

1,8. Daar de helling in de buurt van 2 ligt en de absorptiecoëffi

ciënt vrij laag is wijst dit op een indirecte overgang. Het is 

moeilijk om de indirecte band-afstand nauwkeurig aan te geven, 

omdat de energie van de bij de directe overgang optredende fononen 

nie.t bekend is. 

Om de bijdrage van de absorptiecoëfficiënt van deze indirecte over

gang en de bijdrage van de absorptiecoëfficiënt"te kunnen scheiden, 
tvan het e-rciton' 
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is de absorptiecoëfficiënt van de indirecte overgang tot 2.00 eV 

geëxtrapoleerd. Door de totale absorptiecoëfficiënt te verminderen 

met de geëxtrapoleerde waarde van de absorptiecoëfficiënt van deze 

indirecte overgang krijgen we een tweede benadering voor de absorptie

coëffici'ènt van de n = l piek van het exciton. Deze Kex (tweede ben.) 

blijkt vrij goed door een Gauss kromme benaderd te kunnen worden; 

deze Gauss benadering is in grafiek 5.1 weergegeven. 

Fivaz [34) geeft aan dat voor de dispersierelatie voor de elekttonen 

in een sterk anisotroop kristal geschreven kan worden: 

hierin is E: energie van elektron 

t h/2n = (constante van Planck)/2n 
~ 

k golfvector, met componenten kx, ky en kz 

k..L'l. = k2 
+ k2 

x y 
k;; = kz 

d z 

effectieve massa ~n de richting loOdrecht op de 
z-as 

lengte van de elementaire rooster-translatie 
vector in de c-richting 

4 I ~s een maat voor de koppeling tussen de lagen. 
z 

Uit deze dispersierelatie kan de toestandsdichtheid D(E) worden 

afgeleid: 

OCE): 
{o 2(: tonstante ') voor 

0 2 c o s - 1( I - (kt.,. I z)) voor 

Oe toestandsdichtheid D is als functie van de energie van het elek

tron E weergegeven in grafiek S.J. 
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4lz 

Grafiek 5.3 : De toestandsdichtheid aZs fUnctie van de energie. 

Voor t<2Iz is de toealandsdichtheid evenredig met /2, omdat de 

deeltjes dan nog drie vrijheidsgraden hebben. Voor E>4I is de ' z 
toestandsdichtheid vrijwel constant. We veronderstellen nu dat de 

absorptiecoëfficiënt van de 

41 ongeveer JOO meV is. We z 

. . constant 1nd1recte overgang 1s voor E>4I en dat z 
kunnen dan een ruwe schatting maken 

voor het verloop van de absorptiecoëfficiënt van de indirecte over

gang als functie van de fotonenergie. Hierbij nemen we aan dat de 

waarde van deze absorptiecoëfficiënt voor hv>2.04 eV gelijk is aan 

de helft van de waarde van de totale absorptiecoëfficiënt bij 

2,0d eV. De schatting voor het verloop van de absorptiecoëfficiënt 

is in grafiek S.I weergegeven. 

Beschouw KI =Kt- Kex (n = I, 2e ben.) -Kind· 

hierin is Kt : totale absorptiecoëfficiënt. 

Kex (n = I, 2e ben.) : Gaussaanpassing van de tweede 
benadering van de absorptiecoëffi
ciënt van de n = I piek van het 
exciton. 

K· d 1n benadering van de absorptiecoëfficiënt van de 
indirecte band. 

KI is als functie van de fotonenergie uitgezet in grafiek 5.1. Uit 

deze grafiek blijkt dat K1 een lokaal maximum bij 2.02 eV en een 

lokaal minimum heeft bij 2.08 eV. Het lokale maximum wordt waar

schijnlijk door de n = 2 piek van het exciton veroorzaakt. 

Het verschil in energie tussen de n = 1 en n = 2 piek bedraagt 

20 meV en komt overeen met het in de literatuur opgegeven verschil, 

zie tabel 5. I. 
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Uit optische metingen van Brebner en Mooser [29] blijkt dat het 

exciton bij 4,2 K driedimensionaal is. Indien we aannemen dat het 

exciton bij kamertemperatuur nog voldoende driedimensionaal is 

kunnen we met Eex = Ec - R/n2 (zie hoofdstuk 2.2.~ en het energie

verschil tussen de n = en de n = 2 piek een schatting voor de 

bindingsenergie maken. Deze bindingsenergie bedraagt dan 0,03 eV 

hetgeen ongeveer evenveel is als de in de literatuur opgegeven 

waarden, zie tabel 5.1. Met deze bindingsenergie en de ligging 

van de n = piek vinden we als schatting voor de fotonenergie 

waarbij de directe overgang gaat optreden 2.03 eV. Een schatting 

voor het verloop van de absorptiecoëfficiënt van de n = 2 piek van 

het exciton en van de directe overgang is in grafiek 5.1 weerge-

geven. 

Op grond van de goede overeenkomst van deze exciton-metingen met 

de literatuur willen wij uit de aanzet van de absorptie kromme 

concluderen dat GaSe dus een indirecte halfgeleider is, waarbij 

de indirecte overgang 0.1 eV onder de directe overgang ligt. 

We gaan nu de absorptiecoëfficiënt vanGaSeboven 2.1 eV analyseren. 

Metingen van Wasscher en Dieleman [2] tonen aan dat de absorptie-
~ 

coëfficiënt vanGaSesterk anisotroop is. Bij 2.1 eV is K;;(E/c-as) 
~ 

40 maal Kl (KL c-as). Bij toenemende fotonenergie neemt Kl exponen-

tieël toe met de fotonenergie en K;; blijft nagenoeg constant. Uit 

hun metingen blijkt dat de absorptiecoëfficiënt sterk hoek-afhan

kelijk is. Dit is de voornaamste reden waarom de in dit verslag 

beschreven transmissie metingen zijn uitgevoerd met een licht
~ 

bunciel die loodrecht op de lagen van het kristal invalt (RL c-as) 
0 en een zeer kleine openingahoek heeft (<0.5 ). 

De absorptiecoëfficiënt K.l. zoals deze bepaald is door Wasscher [2], 

V.d. Pas [8], Bassani [6] en Balzarotti en Piacentini [7] hangt 

tussen 2.1 en 2.8 eV exponentiël van de fotonenergie hv af. De 

huidige bepaling van de absorptiecoëfficiënt Kl laat zien dat Kl 

tussen 2.1 en 2.3 eV een structuur vertoont en dat de absorptie

coëfficiënt boven 2.3 eV niet exponentiël van de fotonenergie 
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afhangt (zie grafiek 4.3). 

Om veranderingen in de afhankelijkheid van de absorptiecoëfficiënt 

van de fotonenergie beter te kunnen onderzoeken is log (K/ I cm- 1) 

uitgezet tegen log((hv-Ed)/Ed) in grafiek 5.4, waarbij voor de 

directe bandafstand Ed = 2.03 eV is genomen. Uit deze grafiek 

blijkt dat er bij hv = 2.20 eV een schouder optreedt die bij 

hv = 2.23 eV gevolgd wordt door een knik. Bij hv = 2.35 eV treedt 

een duidelijke knik op en bij hv = 2. 55 eV treedt een schouder op 

waarna de helling is toegenomen. 

Indien we, zoals hier het geval is, een knik constateren in de 

absorptiecoëfficiënt als functie van de fotonenergie, dan moet er 

een andere wisselwerking tussen de fotonen en het kristalrooster 

zijn gaan optreden, m.a.w. er treden dan meer dan twee banden op 

(zie hoofdstuk 2.4.).0m nader te onderzoeken wat er bij hv = 2.55 eV 

gebeurt, is de absorptiecoëfficiënt tussen hv = 2.23 eV en 

hv = 2.33 eV geëxtrapoleerd naar de hoge energiekant om een bena

dering te krijgen voor de absorptiecoëfficiënt K3 van de processen 

die voor hv<2.33 eV al kunnen optreden. Beschouw nu K4 = Kt - K3, 

waarin Kt de totale absorptiecoëfficiënt is. K4 is een benadering 

voor de absorptiecoëfficiënt van de overgangen naar hogere banden, 

die alleen boven hv = 2,35 eV kunnen optreden. log(K4/I cm- 1) is 

uitgezet tegen log((hv-2,35)/2,35 eV) in grafiek 5.5. De schouder 

bij 2,55 eV en de verandering van de helling zijn nu duidelijk te 

zien. 

We hebben dus gezien dat er bij hv = 2.23 eV, hv = 2.35 eV en 

hv = 2.55 eV veranderingen in de absorptiecoëfficiënt als functie 

van de fotonenergie gaan optreden en dat er vanaf deze energieën 

telkens een ander soort optische overgang mede van belang wordt 

voor de absorptie van fotonen. 
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--tolf 
Bandenstructuur voor GaSe waarmee het gedrag 
van de absorptiecoëfficiënt aZs functie van 
de fotonenergie beschreven kan worden. 

Het gedrag van de absorptiecoëfficiënt als functie van de foton

energie kan met de bandenstructuur zoals in figuur 5.1 gegeven is 

beschreven worden: 

a) Bij I. 94 eV ligt een indirecte band, c 1. 

b) Bij 2.00 eV ligt de n = I piek van het exciton van de directe 

band c2. 

c) Bij 2.03 eV ligt de directe band, c2. 

d) 0.2 eV lager dan v1 ligt een tweede valentiehand v2 . 

De schouder bij 2.20 eV is de overgang van v2 naar het exciton 

behorende bij de directe band c2. 

0.09(eV} 

ue knik bij 2.23 eV is de aanzet van de overgang van v
2 

naar c
2

. 

e) 2.35 eV boven v1 ligt een hogere geleidingsband c
3

. De knik bij 

2.35 eV is de aanzet van de overgang van v1 naar c
3

. De knik 
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bij 2.55 eV 1s dan mogelijk de aanzet van de overgang van v
2 

naar c3 . De schouder bij 2.53 eV is mogelijk de overgang van 

v2 naar een exciton behorende bij c
3

• 

De in hoofdstuk S.J. gegeven bandenstructuur voor GaSe stemt over

een met de bandenstructuur zoals deze door SchlÜter [18] volgens de 
it 

"semi-empiÄll pseudo-potential" methode is berekend (zie hoofdstuk 

2. 3.). 

De ligging van de hogere geleidingaband c3 , die ongeveer 0.32 eV 

boven c2 ligt, stemt overeen met de ligging zoals deze door Wijn 

[24] is aangegeven, n.l. 0.3 eV boven c2• 

De ligging van de hogere geleidingsband komt ook overeen met de 

ligging die Kipperman op grond van elektrische geleidingsaniso

tropie metingen aan GaSe aangeeft, n.l. 0.4 eV boven de laagste 

geleidingsband. 

Gas0 . 
1
se0 •9 heeft dezelfde modificatie als GaSe, n.l. de s,y 

modificatie, zie hoofdstuk I. 

De absorptiecoëfficiënt van Gas0 . 1se0 •9 staat in grafiek 4.6. De 

piek die bij 2.0~ eV optreedt is de excitonpiek. Stel dat de 

bindingsenergie van dit exciton gelijk is aan de bindingsenergie 

van hetexciton in GaSe, n.l. 0.03 eV, dan ligt de eerste directe 

geleidingsband Ed in Gas0 • 1se0 . 9 bij 2.11 eV. 

Om de veranderingen in de absorptiecoëfficiënt K als functie van 

de fotonenergie hv beter te kunnen onderzoeken 1s log(K/ 1 cm- 1
) 

uitgezet tegen log((hv-Ed)/Ed), waarbij Ed = 2.11 eV, zie grafiek 

j.b. We zien uit deze grafiek dat er knikken optreden bij 

h\J = 2. I 9 eV, hv = L.. 34 eV en hv = 2. 6 eV. Bij deze fotonenergieën 
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treedt er een verandering van de wisselwerking tussen de fotonen en 

het rooster op (zie hoofdstuk 2.4.). 

We kunnen het gedrag van de absorptiecoëfficiënt K van Gas
0

•1se
0

. 9 
als functie van de fotonenergie hv beschrijven met de bandenstruc

tuur zoals in figuur 5.2 is weergegeven: 

-- -1-
.... 

2,08 

Figuur S.:l 

-~ f- - - - - -
~~~ ~~ ~ 

2,11 2.19 2,34 ( e v ) 

Bandenstructuur waarmee het gedrag van de 
absorptiecoëfficiënt van Gas0 1se0 9 als 
functie van de fotonenergie · · 
verklaard kan worden. 

a) Bij L.Od eV ligt het exciton van de directe geleidingsband c2 • 

b) Bij 2.11 eV ligt de directe geleidingsband c
2

• 

c) 

d) 

e) 

0. 1 eV onder V 1 ligt een tweede valentieband v2• De knik bij 

2. 19 eV is de aanzet van de overgang van v2 naar cz. 
L..34 eV boven VI ligt een hogere geleidingsband c3. De knik bij 

2.34 eV is de aanzet van de overgang van v1 naar c3. 
De knik bij 2.6 eV wordt mogelijk veroorzaakt door de overgang 

van v2 naar c3 . Het is echter ook mogelijk dat een overgang 

vanuit een dieper gelegen valentieband naar c2 of c3 gaat 

optreden. 

1Je hier gegeven bandenstructuur voor Gas0. 1se
0

. 9 vertoont grote 

overeenkomst met die van GaSe (zie figuur 5.1), hetgeen ook te 
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verwachten is op grond van de vrijwel gelijke kristalstructuur van 

deze twee stoffen. 

De absorptiecoëfficiënt van Gas
0

•2se0 . 8 is als functie van de foton

energie te vinden in grafiek 4.7. Uit deze grafiek blijkt dat er 

bij hv ~ 2.14 eV een scherpe knik optreedt, dat er bij hv = 2.225 eV 

en hv = 2.275 eV lokale maxima optreden en dat er bij hv = 2.30 eV 

een lokaal minimum optreedt. 

De scherpe knik bij 2.14 eV wordt veroorzaakt door het exciton. 

Indien we stellen dat de bindingsenergie van dit exciton ongeveer 

gelijk is aan die van hetexciton in GaSe, n.l. 0.03 eV (zie 

hoofdstuk 5.1.) dan ligt de eerste directe geleidingsband in 

Gas 0. 2se0 .d bij 2.17 à 2.1~ eV. 

Om veranderingen in de absorptiecoëfficiënt K van Gas0 . 2se0 . 8 
als tunetie van de fotonenergie hv beter te kunnen onderzoeken is 

log(K/1 cm- 1) uitgezet tegen log((hv-Ed)/Ed), met Ed = 2.18 eV, 

zie grafiek 5.7. Uit deze grafiek blijkt dat er bij hv = 2.50 eV 

en hv = 2.74 eV een knik optreedt. 

Gas
0

•2seû.ö ligt in de buurt van de structuur overgang van de s, y 

naar de 8 modificatie. Uit optische metingen van Aulich [19] 

blijkt dat bij Gas0 •2se0 •8 zowel de s,y- als de 8-modificatie 

gelijktijdig kunnen voorkomen en dat het exciton van de eerste 

airecte band van de s,y- en de a-modificatie 0.06 eV uit elkaar 

liggen. 0e lokale maxima die bij hv = 2.225 eV en hv = 2.275 eV 

in de absorptiecoëfficiënt als functie van de fotonenergie 

optreden (zie figuur 4.7), liggen 0.05 eV uit elkaar. Deze maxima 

worden waarschijnlijk veroorzaakt door de overgang vanuit een 

dieper gelegen valentieband naar het exciton van respectievelijk 

de r,y en de 8 modificatie. De flauwe schouder die bij 2.18 eV in 

de absorptiecoëfficiënt zichtbaar is (zie figuur 4.7), wordt 

mogelijk veroorzaakt door de overgang vanuit de hoogste valentie

band naar het exciton van de B modificatie. 

• 
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We kunnen het gedrag van de absorptiecoëfficiënt van GaS Se 
0.2 0.8 

met de E,y-modificatie met de bandenstructuur zoals in figuur 

5.3 is weergegeven voor een belangrijk deel beschrijven: 

-----------------------r------c3 

--------------~----------r-----,~C2 
c2 ex ----1 

:,... 

2,14 2.18 Z23 2,50 

------------------------------L-VJ 

Figuur j.3 Bandenstructuur waarmee het gedrag van de 
ahsorptiecoëfficiënt van Gas0 .,se0 /t."y) 
als functie van de foton- · 6 

• 

energie beschr>even kan worden. 

a) Bij 2.14 eV ligt hetexciton van de airecte geleidingaband c
2

. 

b) Bij 2.18 eV ligt de airecte bana. 

c) Ongeveer 0.05 eV onder v1 ligt een diepere valentieband v
2

. 

Het maximum bij hv = 2.225 eV wordt veroorzaakt door de over

gang van v2 naar hetexciton behorende bij c
2

. 

d) .Je knik bij 2.50 eV wordt veroorzaakt door de aanzet van de 

overgang van v1 naar c
3

. 
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e) l>e knik hij 2.74 eV wordt mogelijk veroorzaakt door een overgang 

vanuit een dieper gelegen valentieband naar c2 of c
3

. 

ad e) Uit bandenstructuur berekeningen van SchlÜter [18] voor s
GaSe blijkt dat GaSe een aantal valentiebanden heeft die 0.1 

tot 0.8 eV onder V
1 

liggen. Daar Gas0_, 2se0•8 ongeveer 

dezelfde structuur heeft als GaSe, zullen deze valentiebanden 

ook bij Gas0•2se0•8 optreden. 

Wijn [24] geeft aan dat er in GaSxSel-x op ongeveer 0.7 eV 

onder v1 een valentieband optreedt of 0.7 eV boven c2 een 

geleidingsband optreedt. 

Op grond van deze extra gegevens lijkt het waarschijnlijk 

dat de knik die bij 2.74 eV optreedt wordt veroorzaakt door 

een overgang van een valentieband v
3

, die ongeveer 0.7 eV 

oncter v
1 

ligt, naar geleidingsband c2. 

Opmerking: De schouder die in de absorptiecoëfficiënt van 

Gas 0 .
1
se0. 9 als functie van de fotonenergie (zie grafiek 

4.6) bij hv = 2.14 eV optreedt, wordt mogelijkerwijs 

veroorzaakt door het aanwezig zijn van enige B-modifica

tie-stapeling in het gebruikte Gas
0

.
1
se

0
. 9 kristal. De 

schouder is dan toe te schrijven aan de overgang van 

v
1 

naar hetexciton van c2 in de a-modificatie. 

s.s. Y!!i!1ii~i~a_Y~~-!~!~1~~!!n_Y~n-~E~i!E~-~~~i~a~~-~~n-~~2~, 

g!8
0 • 1§!0 • 9 !~_g!80 • 22!o.ö ~!!_!!!~1!!!~~-Y!~-f~!~i!1~i9i~a~~~~ini!~ 

De fotogeleidingsmetingen van Gielen [5] aan GaSe zijn bij 206,5 K 

uitgevoerd. De optische transmissie metingen zijn bij kamertempe

ratuur uitgevoerd. Uit de literatuur is bekend dat de ligging van 

het exciton in GaSe verschuift als functie van de temperatuur. De 

temperatuurcoëfficiënt is volgens Gielen [5] -6*l0-4eV/K en 

volgens Bassani [6] -5wl0-4eV/K. Stel dat de temperatuurcoëfficiënt 

-6wi0-4eV/K is dan kunnen we uit de door Gielen bij 206,S K gegeven 



64 

band-energieën een schatting maken voor de band-energieën bij 300 K. 

We nemen hierbij aan dat de temperatuurcoëfficiënt van de hogere 

geleidingsbanden gelijk is aan die van het exciton. De schatting 

voor deze band-energieën en de band-energieën die uit de optische 

metingen volgen staan in tabel 5.2. 

-~ ·-·~- ---------
spectrale fotogeleiding deze optische 

206,5 K 300 K metingen (300 K) 

--
Eli 1,99(eV) 1,93(eV) 1,94(eV) 

El2ex 2,06 2,00 2,000 

E22ex 2' 2.7 2,21 2,20 

E22 -- -- 2,23 

EJ3 2,45 2,39 2,35 
I I E23 2,66 2,60 2,55 

~-

Tabel 5.2 Bandenenergieën van GaSe zoals verkregen 
zijn uit fotogeleidingametingen bij 
206,5 Ken optische transmissiemetingen 
bij 300 K. 

Uit tabel 5.2 z1en we dat de informatie oitrent de bandenstructuur 

van GaSe zoals deze verkregen is uit fotogeleidingsmetingen en 

optische metingen consistent is. 

Ook voor Gas0 . 2se0. 8 is een schatting voor de band-energieën bij 

300 K gemaakt met de door Gielen bij 206,5 K opgegeven band

energieën, zoals deze verkregen zijn uit spectrale fotogQleidings

metingen. Hierbij is aangenomen dat de temperatuurcoëfficiënt van 

de geleidingsbanden gelijk is aan die van het exciton, n.l. 

-7.I0-4eV/K,zoals door Gielen [5] voor Gas0 •2se0 •8 is aangegeven. 

ue schatting voor deze energieën en die, welke uit de optische 

metingen zijn verkregen zijn in tabel 5.3 samengevat. 
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I 
-- T---- --

mod. spectrale fotogeleiding 

206,5 K 300 K 

Ell E:,y 2, 10 eV -
E12ex E:' y 2,19 2' 13 eV 

E12ex B 2,24 2,1 ~ 

EIL E,y 2,25 2,19 

E22ex E:,y 2,29*) 2,24 

I E22ex B 2,34 2,29 

-- huidige 
metingen 

optisc 
(300 

he 
K) 

---~---- -- --·--~---· 

-
2,14 eV 

2, w 
2' 18 

2,23 

2,28 I 
I El3ex 2,45 2,39 2,47 

I 
EtY 

EIJ <,y 2,48 2,42 2,50 
I E23 2,64 2,6 2,7 l t.,y 
! _____ - J 

---~·-----··----·~ 

__ _] 

*) 

Tabel 5.3 Band-energieën van Gas0 2se0 8 zoals verkregen 
zijn uit fotogeleidingsmetingen bij 206~5 K 
en optische transmissie metingen bij 300 K. 

E22ex voor de E:,y modificatie wordt door Gielen niet opge-

geven. Het bestaan van het exciton van de directe band wordt 

voor de E:,y modificatie echter wel opgegeven, n.l. 2,19 eV 

boven v1 bij 206,5 K. Deze ligt 0,05 eV onder het exciton 

van de S-modificatie. Met deze gegevens van de spectrale 

fotogeleidingsmetingen is een schatting voor E22ex van de 

c, y modificatie gemaakt: 

[E22ex] -=-[E22e~J- O,BSev-= 2,34eV- O,QSeV: 2,29 ev 

E:~ ~ 

Uit tabel 5.3 blijkt dat de waarde van de energieën waarbij ver

anderingen in de wisselwerking tussen fotonen en het rooster op

treden. Zoals deze uit fotogeleidings- en optische transmissie 

111etingen zijn verkregen, zeer goed overeen komen in het gebied 

hV'· 2, 3 eV; voor hv> 2, 3 eV is de overeenkomst minder goed. 

Uit wordt waarschijnlijk veroorzaakt doordat voor de bepaling van 
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El3 en EZ3 een aantal extrapolatie's moet worden uitgevoerd om de 

bijdragen van andere optische overgangen in de totale absorptie

coëfficiënt en in de totale fotogeleiding te kunnen scheiden. 

We zullen nu de res.ultaten van de optische metingen aan GaSe, 

Gas 0• 1se0 •9 en Gas0 •2se0 .ti onderling vergelijken. In tabel 5.4 

wordt een overzicht gegeven van de band-energieën zoals deze met 

de optische metingen aan deze stoffen zijn verkregen. 

·-··-·---------~--- ... 

i 
~- _.,_, _______ ----·-·-

-1 
s,y-modificatie s-modificatie i 

.. 

G;S~~)ie;~-gl 
-- ~-----··---- -f 

Ga Se Gas0 . 2se0•8 Gas0 . 2se0 . 8 
I 

I 
(eV) (eV) · (eV) (eV) I 

I I 
·-··· ··-··-··-~' ---1 _j 

E IJ I, 94 I I I 

E12ex 2,00 2,08 2' 14 
I 

2, 18 

E12 2,03 2, IJ 2, I 7 

I E22ex 2,20 2,23 2,29 

E22 2,23 2,19 

E13 2,35 2,34 2,50 

I E23 12,55 J 2,6 
I 

I 2,7 I I I I 

'-------------------- ......... ·--------- - ' I -- - ·---· --- -·-.l 

Tabel 5.4 Vergelijking van de band-energieën van GaSe~ 
Gas0_1se0_9 en Gas

0
. 2se0_8 zoals uit de 

optische metingen verkregen zijn. Voor 
Gas0. 2se0. 8 zijn de energ~een voor de beide 

modificatie's apart weergegeven. 

Uit tabel 5.4 blijkt dat de onderzochte kristallen van de meng

kristallenreeks GaS Se1 allen een hogere geleidingsband (C") 
x -x .J 

hebben. De energie-afstand tot de lagere geleidingsband c2 neemt 

af met toenemende x voor O<x~o.2. Dit gedrag is ook bij de foto

geleidingsmetingen geconstateerd. 

Uit tabel 5.4 blijkt ook dat de drie onderzochte stoffen minstens 

één diepere valentieband (V 2) hebben, waarvan de energie-afstand 
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tot de hoogste valentieband afneemt met toenemende x voor O<x<0.2. 

Ook dit stemt overeen met het gedrag zoals bij de fotogeleidings

metingen is geconstateerd. 

Het verloop van de excitonenergie El2ex als functie van de meng

verhouding x stemt goed overeen met het verloop zoals door 

Aulich [19] bij optische transmissie metingen en door Gielen [5] 

bij spectrale fotogeleidingsmetingen is geconstateerd. 
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6. Conclusie 

Uit oe metingen aan de lagenstructuren GaSe en GaS se 1 volgt dat 
x -x 

optische metingen aan sterk anisotrope stoffen uitgevoerd moeten 

onder zeer goed gedefinie~rde meetconditie's. 

GaSe heeft wel een indirecte overgang die 0.1 eV onder de directe 

overgang ligt. 

GaSe heeft een hogere geleidingsband die 0.4 eV boven de laagste 

geleidingsband ligt. 

GaSe heeft een dieper gelegen valentieband die 0.2 eV onder de 

hoogste valentieband ligt. 

Ue informatie die voor GaSe uit deze optische transmissie metingen, 

spectrale fotogeleidingsmetingen van Gielen en elektrische geleidings

anisotropiemetingen van Kipperman en Peynenborgh is verkregen is 

consistent wat betreft de band-energieën en stemt overeen met 

resultaten van bandenstructuur berekeningen van o.a. SchlÜter. 

De optische transmissie metingen aan Gas0 . 1se
0

•9 en Gas
0

. 2se0 . 8 
éénkristallen geven aan dat de bandenstructuur van deze stoffen 

sterk gelijkt op die van GaSe. 

De informatie over de wisselwerking tussen de fotonen en het 

Gas
0

. 2se0 .ö kristalrooster, verkregen uit optische transmissie

en spectrale fotogeleidingsmetingen, is in hoge mate consistent. 
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