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Samenvatting. 

In een gedegenereerde halfgeleider treedt plasmon-fononkoppeling op. 
Dit wil zeggen dat er een sterke wisselwerking is tussen het elektrische 
veld van het longitudinale fonen en de ladingsdichtheidfluctuaties van 
het elektronengas. Tengevolge van deze wisselwerking vertonen de longitudinale 
modes van een dergelijke halfgeleider een frequentieverschuiving bij een 
variërende elektronenconcentratie. 

De diëlektrische constante van dit systeem is de som van de vrije 
elektronenbijdrage en de bijdrage van het intrinsieke materiaal. Uit een 
vergelijking van deze diëlektrische constante met een zeer algemeen model 
voor de diëlektrische constante, de zogenaamde gefactoriseerde diëlektrische 
constante, blijkt dat voor een halfgeleider complexe coëfficiënten B~ te 
definiëren zijn, die invariant zijn voor de sterkte van de plasmon-fonon
koppeling. De verschuiving van de longitudinale modes als functie van de 
plasmafrequentie en plasmandemping wordt door deze coëfficiënten, tezamen 
met de intrinsieke transversale fononparameters, eenduidig beschreven. 
De statische diëlektrische constante van het intrinsieke materiaal wordt 
ook volledig vastgelegd door deze coëfficiënten en de transversale intrinsieke 
fonen pa rameters. 

Deze verschijnselen kunnen bestudeerd worden met behulp van infrarood
reflectiemetingen. Op de Katholieke Universiteit te Nijmegen hebben we met 
behulp van een Michelson-interferometer (ver-infrarood spektrometer) 
reflectiemetingen verricht aan enkele Cd3As 2 - en Cd3P2 - preparaten. 
Uit de reflectiecoëfficiënt wordt numeriek de complexe diëlektrische constante 
bepaald met behulp van de Kramers-Kranig relaties. Twee methoden zijn 
ontwikkeld om de eigenfrequenties en dempingen van de gekoppelde modes van 
1 ongi tudi na 1 e fononen en p 1 asman-- en de modes van de trans versa 1 e fononen 
uit de diëlektrische constante te bepalen. Beide methoden zijn getest met 
een modelreflectiespektrum en geven goede resultaten. Daarna zijn beide 
methoden toegepast op de metingen aan Cd3P2/Cd3As 2 • 

Cd3P2 blijkt twee transversale fanon-modes te bezitten. Voor de 
statische diëlektrische constante werd gevonden 25 ± 1. De plasmon
fononkoppeling in Cd3P2 wordt goed beschreven. Beneden een bepaalde kritische 
plasmafrequentie bezit Cd3P2 twee aperiodiek gedempte longitudinale modes. 

Bij Cd3As2 werden 4 transversale fanon-modes gevonden. Een longitudinale 
mode kon niet bepaald worden, omdat de reflectiecoëfficiënt waarschijnlijk 
foutief geëxtrapoleerd is voor kleine frequenties. 

Het verslag eindigt met een aantal suggesties voor nader onderzoek. 
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Hoofdstuk 1 INLEIDING. 

In de groep Halfgeleiderfysica van de vakgroep Vaste Stof van de 
Technische Hogeschool Eindhoven wordt onderzoek verricht aan mengkristallen 
van de verbindingen Cd 3(AsxP1_x) 2, waarbij 0 ~x ~ 1. In het kader van 
dit onderzoek zijn door mij infrarood-reflectiemetingen verricht aan 
Cd3P2 en Cd3As2• 

Cd3P2 en Cd3As 2 zijn n-type halfgeleiders, waarvan de elektronenconcentraties 
variëren van 2 1023 m-3 tot 5 1024 m- 3 bij kamertemperatuur. Door Cd3P2 
met koper te dopen blijkt het mogelijk te zijn om samples met een 
elektronenconcentratie in de orde van grootte van 5 1022 m-3 te verkrijgen. 
Tot op heden is het echter nog niet mogelijk gebleken door middel van 
dopen de ele~tronenconcentratie van Cd3As 2 drastisch te verlagen. 

Indien vrije ladingsdragers aanwezig zijn in een mat~riaal zijn de plasmanen 
(collectieve excitaties van de vrije elektronen) en de longitudinale 
fononen gekoppeld via de elektrische velden geassociëerd met beide types 
elementaire excitaties. De longitudinale modes zijn nu de modes van het 
gekoppelde systeem van plasman en longitudinale fononen. De mate van 
koppeling en dientengevolge de ligging van de longitudinale modes van het 
systeem is afhankelijk van de elektronenconcentratie, de beweeglijkheid 
van de elektronen en de effectieve massa. Ook de transversale fononen 
kunnen elkaar beïnvloeden, waardoor ook een verschuiving in de transversale 
modes kan optreden. 

Het doel van dit afstudeeronderzoek was het vinden van methoden om de 
longitudinale en transversale modes van genoemde halfgeleiders te bepalen 
en deze methoden onderling te vergelijken. Verder beoogde dit afstudeer
onderzoek de toepassing van deze methoden op metingen aan een aantal 
samples met een variërende elektronenconcentratie om de modes te bepalen 
en zodoende een inzicht te verkrijgen in genoemd koppelingsmechanisme. 
Tenslotte moet er een methode ontwikkeld worden om uit de gevonden modes 
de statische diëlektrische constante te bepalen. 

Experimenteel kan het gedrag van transversale en longitudinale fononen 
en plasmanen in een halfgeleider bestudeerd worden met behulp van infrarood
reflectiemetingen. De reflectie van een sample wordt gemeten met behulp 
van een Michelson-interferometer, die gebruik maakt van de techniek van 
Fourier Transfarm Spectroscopy {FTS). Uit deze reflectie bepalen we 
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numeriek de complexe diëlektrische constante met behulp van de 
Kramers-Kranig relaties. In plaats van curve fitting toe te passen op 
de numeriek bepaalde diëlektrische constante worden de relevante 
parameters rechtstreeks bepaald uit de numerieke waarden van de diëlektrische 
constante. Hiervoor gebruiken we twee methoden. Een methode gaat ervan uit 
dat uit de maxima in wE2 de transversale modes volgen en dat uit de 

-

maxima in wE2/(E~ + E~) de longitudinale modes volgen. Het werd reeds 
in de literatuur5 onderkend dat deze methode bij sterke wisselwerking 
niet geheel exact is. Daarom hebben we een nieuwe methode ontwikkeld om 
de parameters te bepalen (hoofdstuk 4). Deze methode is gebaseerd op een 
zeer algemeen model voor de diëlektrische constante. 

Het berekenen van de Kramers-Kranig integraal en het bepalen van de 
parameters geschiedt met behulp van het computerprogramma THETAREF. 
Een listing van het programma is opgenomen in appendix A4. 
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Hoofdstuk 2 THEORIE. 

2.1 Optische constanten. 

Het gedrag van een elektromagnetisch veld in een materiaal wordt beschreven 
door de Maxwellvergelijkingen. In een halfgeleider hebben deze vergelijkingen 
de volgende vorm 3 : 

. 
--+ +. "% 

V x ft= u (2.1.1) 

• 
+ + + 

V x Eint = - ~oH (2.1.2) 

++ 
v.o = p = 0 (2.1.3) 

++ 
V.H = 0 (2.1.4) 

+ + 
Eint is in deze formules het locale veld. D is de totale diëlektrische 
verplaatsing, gegeven door: 

+ + + + 
0 = EoEint + Pbound + Pfree (2.1.5) 

+ 
In formule (2.1.5) is Pb d de polarisatie van de gebonden ladingsdragers. 
+ oun + 
Pfree is de polarisatie ..... van de vrije ladingsdragers. Pfree staat in relatie 
met de stroomdichtheid J van de vrije ladingsdragers volgens: 

• 
+ + 

pf = J = ~Ê (2.1.6) ree · · 

waarbij & de complexe conductiviteit van de halfgeleider is. 
Beschouwen we als oplossingen van de vergelijkingen (2.1.1) tot en 

met (2.1.4) vlakke golven van de vorm 

+ + ... + + 
A= A ei(wt- k.r) (2.1.7) 

0 

+ + + + + + 
waarbij voor A de variabelen Eint' H, D, P en J gesubstitueerd kunnen 
worden, dan gaan de Maxwellvergelijkingen over in: 

+ ..... + - - -·- - rex H-= -~wo -

+ + + 
k x E. t = ~ 0wH 1n 

(2.1.8) 

(2.1.9) 
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-+-+ 
k.D = 0 

++ 

k.H = 0 

Aan deze vergelijkingen kan nog een materiaalvergelijking toegevoegd 
worden: 

In formule (2.1.12) is Ê de diëlektrische constante, die frequentie
afhankelijk en complex is. 

(2.1.10) 

(2.1.11) 

(2.1.12) 

Uitgaande van de vergelijkingen (2.1.8) tot en met (2.1.11) kan men 
afleiden dat de complexe diëlektrische constante Ê samenhangt met de 
complexe brekingsindex n = n - iK volgens 

( 2 .1.13) 

Uit deze vergelijking volgt dan een aantal relaties tussen de brekingsindex 
n, de extinctiecoëfficiëntKen het reële (e

1
) en imaginaire (e2) deel van 

de diëlektrische constante (zie ook appendix Al): 

€1 = n2 - K2 

€2 = 2nK 

2n2 = ( €2 + €2)~ + € 1 2 1 

2K2 = (€2 + €2)i - € 
1 2 1 

Bij loodrechte inval van licht voldoet de reflectiecoëfficiënt R ten 
opzichte van vacuüm dan aan de vergelijking: 

R = 

2.2 TO- en LO-modes. 

(n-1) 2 + K
2 

(n+1) 2 + K
2 

( 2 .1.14) 

(2.1.15) 

(2.1.16) 

(2.1.17) 

( 2 .1.18) 

Elektromagnetische golven moeten in een vaste stof aan de Maxwellvergelijkingen 
voldoen. Onder andere moet dus voldaan zijn aan vergelijking (2.1.10): 
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+ + 
Als Eint ~ 0 dan wordt aan deze vergelijking voldaan in twee gevallen: 

1. Ê = 0 

Uit de vergelijkingen (2.1.8), (2.1.11) en (2.1.12) volgt dan dat 

+ + 
H = 0 

en met behulp van vergelijking (2.1.9): 

+ 

+ + + 

k x E. t = 0 1n (2.2.1) 

Het veld Eint is dan evenwijdig aan ZlJn voortplantingsrichting en 
we hebben te maken met een longitudinale golf. Een longitudinaal 
veld kan zich dus slechts voor enkele zeer specifieke frequenties 
in een vaste stof voortplanten, namelijk die waarvoor Ê = 0. 
Dit locale longitudinale veld wekt een polarisatie op, evenwijdig 

+ 
met Eint· Bij afwezigheid van vrije elektronen kunnen we de frequenties 
waarvoor Ê = 0 wordt, identificeren met de eigenfrequenties van 
longitudinale fononen. In een gedegenereerde halfgeleider ontstaat er 
echter een sterke wisselwerking tussen het elektrische veld van het 
longitudinale fonon en de ladingsdichtheidfluctuaties van het 
elektronengas. We spreken van plasmon-fonon koppeling. Ten gevolge van 
deze wisselwerking geven de nulpunten van de diëlektrische constante 
de eigenfrequenties van het gekoppelde systeem van longitudinale 
fononen en plasmen weer. De ligging van de eigenfrequenties is 
afhankelijk van de parameters, die een maat zijn voor de sterkte van de 
koppeling, zoals de plasmafrequentie wp en de demping yp van het 
plasmon. 

++ 

2. k.Eint = 0 

+ + + + 
Daar k * 0 betekent dit dat k~ Eint· Het veld in de halfgeleider is dan 
transversaal en kan nu in principe bij alle frequenties optreden. Het 
blijkt nu 22 dat de transversale eigenfrequenties optreden bij de polen 
van Ê. In een materiaal met meerdere transversale fononen is er een 
(sterke) wisselwerking tussen de elektrische velden van deze fononen. 
Tengevolge van deze wisselwerking kunnen we de polen van Ê niet meer 
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identificeren als de eigenfrequenties van de transversale fenenen op 
zich. De polen van de diëlektrische constante geven de modes van het 
gekoppelde systeem van transversale fenenen weer. Is er in een 
gedegenereerde halfgeleider ook nog een sterke wisselwerking tussen 
de elektrische velden van de fenenen en de vrije elektronen dan 
geven de polen van Ê de modes van het gekoppelde systeem van 
transversale fenenen en elektronen weer. In een halfgeleider is deze 
laatste wisselwerking in het algemeen zeer zwak. 

Uit de punten 1 en 2 van deze paragraaf kunnen we concluderen dat de 
diëlektrische constante van een halfgeleider gekarakteriseerd wordt door 
een discreet aantal longitudinale en transversale modes en niet door de 
karakteristieke grootheden van de engekoppelde fanenen en plasmon. 

2.3 De gefactoriseerde diëlektrische constante. 

Noemen we de nulpunten van de diëlektrische constante Qj = Q1j + iQ2j 
en de polen van de diëlektrische constante ej = e1j + ie2j , dan volgt 
uit paragraaf 2.2 dat de diëlektrische constante t gegeven wordt door 
het zeer algemene model: 

Ê(w) = E 
00 

p 
rr (w - QJ.) 

j=1 

q 
rr (w - e.) 

j=1 J 

E
00 

wordt de hoogfrequente diëlektrische constante genoemd. 

(2.3.1) 

De diëlektrische constante uit vergelijking (2.3.1) beschrijft de dispersie 
van een materiaal voor reële frequenties. Nu zijn longitudinale en 
transversale modes gedempt. Dit betekent dat de polen ej en de nulpunten 
Qj complex zijn. Om deze polen en nulpunten te kunnen bepalen staan we 
ook complexe frequenties w met 

w = w + in 

toe en definiëren een diëlektrische constante in het complexe w-vlak 
door: 

(2.3.2) 



- 7 -

p 
TI(w-n.) 

j=l J 
Ê(w) = e:

00 
----- (2.3.3) 

q 
TI (w - e.) 

j=l J 

Omdat de dispersie-relatie (2.3.1) in vergelijking (2.3.3) opgesloten ligt 
(neem w reëel), nemen we vergelijking (2.3.3) als uitgangspunt. Ê(w) wordt 
de gefactoriseerde diëlektrische constante genoemd. 

De fysische betekenis van de nulpunten en polen volgt uit paragraaf 2.2. 
De algemene formule (2.3.3) is nog te vereenvoudigen met behulp van enkele 
fysische restricties. Omdat altijd voldaan moet zijn aan de relatie 

lim Ê{w) 
UJ-+00 

= E 
()() 

geldt dat p = q in vergelijking (2.3.3). 
+ + 

De polarisatie P ten gevolge van een uitwendig elektrisch veld E 
in een vaste stof moet voldoen aan het causaliteitsbeginsel, Dientengevolge 
moeten de polen en nulpunten van de diëlektrische constante op of boven 
de reële as liggen {appendix Al). 

Een andere fysische restrictie is het voorkomen van spiegelsymmetrie 
ten opzichte van de imaginaire as, dat wil zeggen ieder(e) nulpunt (pool) 
bezit een corresponderend(e) nulpunt (pool) met hetzelfde imaginaire deel 
en tegengesteld reëel deel 18 • Polen en nulpunten komen dus in paren voor: 
e. = ± e1. + ie2. ; a. = ± n1. + in2. , behalve als zij op de imaginaire 

J J J J J J 
as liggen. Serreman en Unterwald 18 maken aannemelijk dat het aantal 
nulpunten op de imaginaire as nooit groter kan zijn dan het aantal polen 
op de imaginaire as. 

Kukharskii~ leidt af dat de diëlektrische constante van een systeem 
met vrije ladingsdragers twee zuiver imaginaire polen bezit: één pool 
bij w = 0 en één pool bij w = iy . Brengen we de hier genoemde restricties p 
in rekening, dan kunnen we formule (2.3.3) voor een systeem met vrije 
ladingsdragers en fononen herleiden tot een uitdrukking voor de 
diëlektrische constante, zoals die reeds door Kukharskii~ gegeven is: 

Ê(w) = e: 
()() 

n+l 
TI (w2

- 2i~2J.w-- I~J·I 2 ) 
j=l 

n 
w(w- iy )'TI (w2

- 2ie2.w- IG-1 2
) 

P J J j=l 

(2.3.4) 
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In formule (2.3.4) heeft Ê geen zuiver imaginaire nulpunten. Zijn twee 
zuiver imaginaire nulpunten in2n en in2~ aanwezig, dan heeft s een iets 
afwijkende vorm: 

Ê(w) = E00 ----------------------

n 
~(w- iyP) rr (w2 

- 2ie2J.w- 1eJ.j 2
) 

j=1 

In deze formules is jnjl = (nlj + n2j)i en jejl = (elj + e2j)i . 

(2.3.5) 

_Merk op dat het op grond van de genoemde restricties niet mogelijk is dat 
slechts één zuiver imaginair nulpunt voorkomt. In de praktijk blijkt dat 
meestal geen zuiver imaginaire nulpunten aanwezig zijn. Als we in het vervolg 
zonder nadere toelichting over de gefactoriseerde diëlektrische constante 
Ê spreken, bedoelen we daarmee de diëlektrische constante gegeven door 
uitdrukking (2.3.4). 

In figuur 2.3.1 is tenslotte nog een schematisch overzicht gegeven 
van de verdeling van de polen en nulpunten in het complexe vlak voor de 
diëlektrische constante Ê(w) uit vergelijking (2.3.4) met n = 1 (1 plasmon 
en 1 fonon). 

&--------- ----- ----6) 
' 0---- ----G> ', x-- - ~-" - - - -- - -~--~ - ~. 

I I 

w 

figuur 2.3.1 
Verdeling van polen (x) en nulpunten (o) in het complexe w-vlak bij 
1 plasmon en 1 transversaal fonon. 
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2.4 Dispersie in het infrarood. 

In het infrarode golflengtegebied overheersen absorptieprocessen van 
vrije ladingsdragers en fononen. Voor de vrije ladingsdragersabsorptie 
zijn in een gedegenereerde halfgeleider slechts de vrije elektronen van 
belang. Varga 2 toonde aan dat de polarisatie van de vrije elektronen, 

-+ 
veroorzaakt door een macroscopisch transversaal veld E niet beïnvloed 
wordt door de aanwezigheid van transversale fononen in een halfgeleider. 
Hieruit vo1gt2 dat de totale diëlektrische constante, nu È genoemd ter 
onderscheiding van de gefactoriseerde diëlektrische constante, voldoet 
aan: 

(2.4.1) 

waarbij Êf de tot~le diëlektrische constante bij afwezigheid van vrlJe 
ladingsdragers is en waarbij Êp de bijdrage van de vrije ladingsdragers 
tot de diëlektrische constante is. 

Êf geeft dus de diëlektrische constante van het intrinsieke materiaal 
weer. Intrinsiek materiaal bezit geen zuiver imaginaire modes 18

_. Met 
behulp van de theorie uit paragraaf 2.3 kunnen we dan afleiden dat voor 

Êf geldt: n 
rr (w2 

- 2irtJ.w- wiJ·) 
j=l 

Êf = Eoo ----------
n 
rr (w2 

- 2irtJ.w- wtJ.) 
j=l 

(2.4.2) 

Hierbij is n het aantal infrarood actieve fononen en zijn de parameters 
wtj , rtj , wtj en rtj de fonenparameters voor intrinsiek materiaal. 
Dit laatste wil zeggen: 

wtj = In~ I (2.4.3) 
J 

r tj 
i = Q2j (2.4.4) 

wtj = le~l J 
(2.4.5) 

r tj 
i 

= e2j (2.4.6) 

waarbij de index i aangeeft dat we met intrinsiek materiaal te maken hebben. 
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Uit de bewegingsvergelijking van de elektronen 1 volgt dat de 
vrije elektronenbijdrage Êp gegeven wordt door: 

In deze formule is: 

- wp de plasmafrequentie, gegeven door: 

met N is de concentratie van de vrije elektronen. 

- yp ge demping van het plasmon, waarvoor geldt: Yp = 1/T met T de 
botsingsrelaxatietijd (T = m-~;e). 

(2 .4. 7} 

(2.4.8) 

Uit de vergelijkingen (2.4.1), (2.4.2) en (2.4.7) volgt nu dat voor de 
totale diëlektrische constante geldt: 

n 
E w2 rr (w 2 - 2irijw- wij) 

00 p j=1 
E(w) = - + Eoo (2.4.9) 

w(w - iyp) n 
rr (w 2 - 2ir tjw - wtj) 

j=1 

Formule (2.4.9) beschrijft de diëlektrische constante voor reële frequenties 
w. Voor de verdere discussie is het nodig dat we de diëlektrische constante 
ook voor complexe frequ~nties w, gedefiniëerd door formule (2.3.2), 
kennen. Om dit te bereiken vervangen we in formule (2.4.9) w door w. 
Voor de diëlektrische constante E(w) gedefiniëerd in het complexe vlak 
verkrijgen we dan: 

E w2 
00 p 

E(w) = - ----- + E 
00 

n 
rr (w2 

- 2iriJ'w- wïJ·) 
j=1 

(2.4.10) 
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t~(Cl) ·1s de diëlektrisci1e constante van een gedegenereerde halfgeleider en 

wordt bepaald door de vrije ladingsdragersparameters (wp , yp) , ~oo en de 

intrinsieke fononparan1eters (u\j , l'tj), (-wQ.j , !' 9~j). Vergelijking (2.4.10) 
is afgeleid, uitgaande van enkele veronderstellingen. Aan deze 

veronderstellingen is in een halfgeleider in het algemeen heel goed 
voldaar1 2

• 

Oe diëlektrische constante f:(w) gaan 1t1e nu vergelijken met de zeer algemeen 

geldende uitdrukking voor de gefactoriseerde diëlektrische constante Ê(w) 
voor een gedegenereerde halfgeleider. 

2.5 Vergelijking van f(w) en ~(w). 

De gefactoriseerde di~lektrische constante Ê(w) en ~(w) 
bescl1rijven fysisch hetzelfde verschijnsel. Dit betekent onder andere 
dat s(w) en E.(w) dezelfde polen moeten bezitten; immers de polen beschrijven 

de transversale modes van het systeem. Vergelijking van (2.3.4) en (2.4.10) 

leert ons dan ook dat lüjl ; wtj en dat e2j = rtj . De gefactoriseerde 
diëlektrische constante Ë(w) voor een gedegenereerde halfgeleider wordt 

dus verkregen door in vergelijking (2.3.4) lejl en e2j te vervangen door 

de intrinsieke fonenparameters wtj en rtj: 

n+l 
rr (wL - 2w2jw - l~2jl2) 

j=l 
Ë(w) = E:. 

00 

n 
w(w - iy ) 11 

p j=l 
(w2 2. ~ 2 ) 

- H tjw - wtj 

Ë(;~) is door breuksplitsing in een "som-vorm" te schrijven: 

Al 
{;(GJ) = E

00 
+ - + 

w w - iy p 

n 
+ L.: { 

k=l 

(k = 1,2, ...... n) 

+ 

(2.5.1) 

(2.5.2) 

+ 
De co~fficiënten A1 , A2 en Bk voldoen volgens de complexe functietheorie 
aan de volgende vergelijkingen: 
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A1 = { Res ê }._0 = lim (wê) 
w- W+O 

A2 = { Re s ê } • . = 1 i m { ( w - i y p) ê} 
w=lyp W+iyp 

Uit een eenvoudige berekening volgt dan: 

n+l 
rr In ·12 

j=l J 

(2.5.3) 

(2.5.4) 

{2.5.5) 

Al = €
00 

{2.5.6) 
n 

n+l 

. II 2 1yp . wtJ· 
J=l 

+ Eooj~l{etk ± 2ietkrtk- rtk + 2ietkn2j ± 2rtkn2j- jnjj2} 

Bk=----------------------------------------------------n 
±20tk(±etk + irtk)(±etk + irtk- iy ) rr {{±etk + irtk- et. - irtJ.)} 

p j#:k, J 
j=l 

1 

*----------------- (k = 1,2, .••. n) (2.5.8) 
n 

j~k, (±etk + irtk + etj - irtj) 

j=l 

Zoals uit vergelijking (2.5.8) blijkt, is er een eenvoudig verband tussen 
de complexe coëfficiënten B~ en Bk 
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(k = 1,2, ...•• n) (2.5.9) 

Het complex zijn van de coëfficiënten B~ §eeft aan dat er een koppeling 
tussen de transversale fononen is. 

Ook Ë(w) is tot een 11 Som-vorm 11 te herleiden: 

Op geheel analoge wijze als bij B~ volgt dat voor D~ geldt: 

n 
{ 2 + 2 · r 2 - 2 · e 2 2 } + eooj~ 1 8tk- 18tkrtk - tk + 1-tkrtj ± rtkrtj - wtj 

ok = ----------------------
n 

±2etk j~k~±etk + irtk - etj - irtj}{±etk + irtk + etj - irtj}J 

j=1 

(2.5.10) 

(k = 1,2, .•...• n) (2.5.11) 

De grootheden D~ zijn karakteristieke grootheden voor een materiaal, 
immers in (2.5.11) komen slechts de intrinsieke fonenparameters van 
het materiaal voor. 

Vergelijking van corresponderende termen in formule (2.5.2) en (2.5.10) 
geeft nu de volgende relaties: 

1. Uit de 1/w - term volgt: 

n+1 
rr In ·12 

j=1 J 
wz =---p n 

II wt. 
j=1 J 

Dit is de gegeneraliseerde Lyddane-Sachs-Teller relatie voor een 
gekoppeld plasmon-fononsysteem, zoals die reeds door Kukharskii~ 

gegeven is. 

(2.5.12) 
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2. Uit de 1/(w - iyp) - term volgt: 

n+1 
j~1{-y~ + 2ypn2j- jnjl2} 

w2 = - ----------p {2.5.13) 

3. Uit de overige termen volgt: 

+ + 
Dk = Bk {k = 1,2, .... n) (2.5.14) 

Aangezien D~ (k = 1,2, •..•. n) materiaalgrootheden zijn, betekent dit 
dat B~ = B~ (n1j , n2j) invariante grootheden zijn. De gekoppelde 

longitudinale modes verschuiven als functie van wp en yp dus zodanig 
dat de coëfficiënten B~ constant blijven. 

Indien de diëlektrische constante de vorm (2.3.5) heeft en dus twee zuiver 
imaginaire nulpunten heeft, heeft de gegeneraliseerde Lyddane-Sachs-Teller 
relatie een iets van (2.5.12) afwijkende vorm: 

(2.5.15) 

Vergelijking (2.5.13) en de coëfficiënten B~ , D~ nemen dan ook iets andere 
vormen aan. 

De longitudinale eigenfrequenties van het gekoppelde systeem in 
afhankelijkheid van de plasmafrequentie en de plasmandemping liggen met 
behulp van de vergelijkingen {2.5.12) tot en met (2.5.14) eenduidig vast. 
De statische diëlektrische constante E van het intrinsieke materiaal s -
volgt uit de vergelijkingen (2.4.10) en (2.5.10) door wp = 0 en w = 0 
te nemen: 

{2.5.16) 
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Hierbij is gebruik gemaakt van formule (2.5.14). Uit formule (2.5.16) 
blijkt dat de statische diëlektrische constante op twee manieren bepaald 
kan worden: 

1. uit de intrinsieke fononparameters. 
2. uit de parameters van de 1 ongitudi na 1 e en transversa 1 e 

+ + modes van het gekoppelde systeem (bedenk: Bk = Bk(n1j , n2j). 

Opmerking: als we stellen dat B~ = a + ib dan is volgens (2.5.9) 
Bk = -a + ib en uit (2.5.16) zien we dan dat Es reëel is! 
De statische diëlektrische constante Ês van een systeem met 
vrije ladingsdragers is complex en volgt uit formule (2.4.10). 

2.6 Bepaling van de TO- en LO-modes. 

We gebruiken voor de bepaling van de eigenfrequenties en dempingen uit 
de diëlektrische constante twee methoden. 

De eerste methode gaat uit van een diëlektrischë constante, die 
bekend is voor reële frequenties w. Het is hierbij voldoende om Ê in· een 
discreet aantal meetpunten te kennen (zie paragraaf 2.7). 

De tweede methode gaat uit van een diëlektrische constante, die 
bekend is voor complexe frequenties w. Deze Ê moet dan bepaald worden uit 
een aantal discrete meetpunten van Ë(w) (zie paragraaf 2.7). We zullen nu 
achtereenvolgens de beide methoden behandelen. 

1. De eerste methode is het beste te behandelen in het geval dat we slechts 
met één transversaal fonon te maken hebben en geen plasmon. Als we 
veronderstellen dat rtl = rt! wordt de diëlektrische constante gegeven 
door (zie formule (2.4.1.0) en (2.5.16) met ru = ru) 1

: 

{Es - Eoo}wh 
E = E + = El - iE2 00 2 - w2 + 2irt1w wtl 

Berekenen we met behulp van deze formule wE2 dan verkrijgen we de 
volgende uitdrukki~~: 

(2.6.1) 

(?.6.2) 
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we2 heeft als functie van w een Lorentz-vorm met een maximum bij w = wt1 
en een halfwaardebreedte 2rt1 (figuur 2.6.1). 

2r tl 

figuur 2.6.1 
De eigenfrequentie en demping van 
één transversaal fonon. 

w 

Op een vrijwel identieke manier kunnen we de eigenfrequentie van het 
longitudinale fonon bepalen. Immers uit formule (2.5.16) volgt een 
verband tussen de intrinsieke statische diëlektrische constante es en 
de hoogfrequente diëlektrische constante E

00
: 

=- (2.6.3) 
E 

00 

Maken we gebruik van deze relatie bij de berekening van het imaginaire 
deel van w/Ê dan verkrijgen we: 

(2.6.4) 

Dit is wederom een Lorentzcurve, nu met een maximum bij w = wtl en dezelfde 
halfwaardebreedte 2rtl , zoals in figuur 2.6.2 is aangegeven. 
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) 

w 

figuur 2.6.2 
De eigenfrequentie en demping van 
één longitudinaal fonon. 

Uit de piekhoogtes in de beide figuren 2.6.1 en 2.6.2 zijn tenslotte nog 
de statische en hoogfrequente diëlektrische constante te bepalen. 

In een vaste stof met meerdere fononen en een plasman levert ieder 
transversaal fonon een Lorentz-profie~-achtige bijdrage tot wE2 of 
wE2/(El + E2)· Deze bijdragen kunnen een onderlinge overlap vertonen en 
bovendien is hierop nog de bijdrage van het plasman gesuperponeerd. Deze 
verschijnselen verstoren in belangrijke mate het regelmatig patroon van 
Lorentzcurven in een grafiek van wE2 of wE2/(9Î + E2) als functie van w. 
Tenslotte is meestal niet voldaan aan rtj = r~j· In de praktijk blijkt 
dat bij niet al te grote overlap de, nu locale, maxima in beide grafieken 
nog redelijk goed overeenkomen met de eigenfrequenties van de diverse modes. 
De dempingen van de modes zijn veel onnauwkeuriger te bepalen, omdat er 
geen halfwaarde-breedte te definiëren is. Een van de mogelijke manieren, 
waarop de dempingen benaderd worden, is weergegeven in figuur 2.6.3. 
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wE2 ( ) en wE2/(Ei + Ez) (----) als functie van w bij meerdere fononen 
en één plasmon. 

2. De tweede methode om de plasmon- en fonenparameters te bepalen gaat uit 
van de veronderstelling dat we een analytische expressie voor de 
diëlektrische constante hebben verkregen met behulp van curve-fitting 
voor reële frequenties w. Voegen we daarna één dimensie toe aan het 
probleem door ook complexe frequenties w toe te laten en berekenen 
we de complexe waarden van w waarvoor f(w) nulpunten of polen heeft, 
dan geven deze complexe waarden volgens vergelijking (2.3.1) de 
eigenfrequenties en dempingen van de longitudinale respectievelijk 
transversale modes. In hoofdstuk 4 wordt ~eze methode nader uitgewerkt. 
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2.7 De Kramers-Kranig relaties. 

De diëlektrische constante kan numeriek berekend worden uit de reflectie 
R met behulp van de Kramers-Kranig relaties. 

Laten we licht loodrecht invallen op een sample, dan kunnen we een 
complexe amplitude-reflectiecoëfficiënt r voor het grensvlak vacuüm/sample 
definiëren als: 

n - 1 - iK n - 1 
r= =--= lrleH (2.7.1) 

n + 1 - ÎK n + 1 

met -TI ~ ~ ~ 0 en R = rr*. 

Voor dit lineaire systeem dat aan het causaliteitsbeginsel gehoorzaamt 
leidde Cardona 26 af dat er een éénduidig verband bestaat tussen het 
reële en imaginaire deel van 

ln(r) = lnlrl +i~= ~ln(R) +i~ 

Deze dispersie-relaties hebben de volgende vorm: 

-
1 n I r( w ) ·I = - ~ ~w~ ( w) dw 

o TI- w2 - w2 
0 

0 
~ 

w
0 
IQ11 n{R(w)/R{w 

0 
)} 

~(w ) =- r dw 
o TI w2 - w2 

0 
0 

(2.7.2) 

(2.7.3) 

(2.7.4) 

Door numerieke integratie is dus~ (de fasecoëfficiënt van Fresnel) uit 
de réflectie te bepalen. Met behulp van de waarden voor ~ en R zijn de 
optische constanten n en K te bepalen uit de formules: 

1 - R 
n =----....-- (2.7.5) 

K = - ----'~"""-"-
1 + R - 2R;cos~ 

(2.7.6) 
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El en E2 zijn daarna eenvoudig te bepalen met behulp van de vergelijkingen 
(2.1.15) en (2.1.16). 

Op grond van dezelfde redenen als boven vermeld bestaat er ook een 
één-éénduidig verband tussen El en E2 . Bij aanwezigheid van een plasmon 
met een pool bij w = 0 luiden deze relaties 3 ' 7 : 

(2 .7. 7) 

-
(2.7.8) 

0 
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Hoofdstuk 3 MEETOPSTELLINGEN EN MEETMETHODE. 

3.1 Meetopstellingen. 

Voor het meten van de reflectie van de samples is gebruik gemaakt van een 
tweetal spectrometers: 

- een Beckman, model IR 4250, double-beam spectrometer met een rg.olflengte
bereik van 2.5 ~m - 50 ~m. 

- een Michelson-interferometer met een golflengtebereik van 33 ~m - 200 ~m. 
De interferometer-opstelljog stond op de Katholieke Universiteit te 
Nijmegen, alwaar in een tijdsbestek van enkele maanden alle metingen 
zijn verricht. 

Hoe met behulp van de eerstgenoemde opstelling reflectiemetingen worden 
verricht, is uitvoerig beschreven in het afstudeerverslag van A.A. van 
Oosterom8

• We gaan er daarom niet verder op in. 

In figuur 3.1.1 is het principe van de Michelson-interferometer schematisch 
weergegeven. 

bron 

I ( v) 

uitgang interferometer 

beamsplitter 

vaste spiegel 

figuur 3 .1.1 

bewegende 
spiegel 

-x/2 

Schematische weergave van een Michelson-intPrfp~nmc+o~ 
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In een Michelson-interferometer wordt straling (intensiteit I(v)), 
afkomstig van de bron, gesplitst in twee deelbundels door de beamsplitter. 
De ene deelbundel valt loodrecht in op de beweegbare spiegel, de andere 
valt loodrecht in op de vaste spiegel. De beweegbare spiegel kan over een 
afstand van 2 cm verplaatst worden door een micrometerschroef 
aangedreven door een stappenmotor met instelbare stapgrootte. Daar in de 
rusttoestand de afstanden van beamsplitter tot beide spiegels aan elkaar 
gelijk zijn, wordt bij een verplaatsing x/2 ten opzichte van de rusttoestand 
van de beweegbare spiegel een faseverschil gecreëerd tussen de beide 
deelbundels. Bij samenvoeging in de beamsplitter ontstaat daardoor e~n 
interferentiepatroon in de resulterende bundel, die de interferometer verlaat. 

Nemen we als bron een monochromatische bron met frequentie w = 2Ticv , 
0 0 

dan voldoet de amplitude van het elektrische veld van de uittredende 
lichtbundel aan de uitdrukking 9

'
24

: 

E(x, t) = E0cos{w0 t) + E0Ç9s(w0 t + 2TIV 0 x) (3.2.1) 

x is hierbij het optisch weglengteverschil, veroorzaakt .door de verplaatsing 
van de bewegende spiegel. De eerste term in het rechterlid van (3.2.1) 
geeft de bijdrage van de deelbundel afkomstig van de vaste spiegel en de 
tweede term de bijdrage van de bundel afkomstig van de verplaatsbare 
spiegel. E0 is een amplitude-faktor, waarin de eigenschappen van bron en 
beamsplitter zijn verdisconteerd 9 ' 24 ~ 

Gaan we nu over op intensiteiten, dan. vinden we: 

(3.2.2) 

I(x) is de intensiteit van de lichtbundel, die uit de interferometer komt 
en wordt het interferogram genoemd. 

In de praktijk is de interferometer opgebouwd uit de volgende onderdelen: 
In het lamphuis is als bron een hoge druk kwiklamp gemonteerd, met een 
chopper. Voor het verkrijgen van een stabiel spectrum wordt de lamp gekoeld. 

De lichtbundel wordt in het collimatorhuis via een holle en bolle 
spiegel tot een evenwijdige bundel gevormd. Door middel van een lichtgevoelige 
cel, die zich in het collimatorhuis bevindt, wordt de (licht) stroom van 
de lamp via een terugkoppelsysteem gestabiliseerd. De evenwijdige bundel 
wordt dan in de eigenlijke interferometer, een kubus met beamsplitter, 
geleid. Daarna gaat de bundel naar de samplekamer. 

In de samplekamer wordt het licht via een parabolische spiegel op het 



- 23 -

sample gefocusseerd. Het sample is in een instelbare en verplaatsbare 
samplehouder gemonteerd. De fractie van het licht, die door het 
preparaat gereflecteerd wordt, wordt vervolgens door middel van een 
parabolische en een vlakke spiegel (figuur 3.1.2) een lichtpijp ingeleid. 

sample 

lichtpijp 

sample
kamer 

T.P.X.-venster 

~....a- zwart po ly-ethyl eenfi 1 ter 

Odeteetor 

figuur 3.1.2 
Stralengang in samplekamer. 

Via deze lichtpijp komt de straling op een detector, die bestaat uit een 
Ge-bolometer op een temperatuur van 1.2 K. Voordat het licht door de 
bolometer opgevangen wordt, wordt het zichtbare en NIR-licht eruit 
gefilterq door middel van een plaatje zwart poly-ethyleen; dit om te 
verhinderen dat de bolometer opwarmt. 

3. 2 r>1eetmethode. 

3.2.1 Algemeen. 

Om het interferogram vast te leggen en om de verplaatsing van de spiegel 
te sturen is het geheel omgeven door enige elektronica {figuur 3.2.1). 
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lampvoeding 
voeding 

I tape punch I 
lamp Hfotocel ~ 

~ chopper 

'~ 
stappenmotor : I control 

.~ detector 1 interferome- unit l ter 
vaste of I digitale ~ vibrerende voltmeter 
spiegel 

r---- I- -------------- -, 
I 

I I l I 
I oscillator l Amplitude I I 

amplitude- I voed i nq meter I 
I modulatie L---1 _f~.:_-~o~u~a~i_: ___ --- __ j 

• referentie input 

loek in 
amplifier ~Recorder I 

-. 
figuur 3.2.1 

Blokschema van het elektrische en optische gedeelte van de opstelling. 

De stappenmotor van de bewegende spiegel wordt gestuurd door een control 
unit, waarop de stapgrootte, de tijd tussen twee stappen, en de begin
en eindstand van de stappenmotor geregeld kunnen worden. 

Door nu in een groot aantal punten te meten verkrijgt men het 
gedetecteerde signaal als functie van het optisch weglengteverschil x 
(het zogenaamde interferogram). Dit interferogram wordt via een tape 
puncher op ponsband gezet, waarna het op de PDP-11 computer een 
fouriertransformatie ondergaat, die het uiteindelijke spektrum oplevert. 
Meer details over deze bewerkingen volgen in de komende paragrafen. 

3.2.2 Het detectorsignaal. 

We zagen dat uit de kubus een lichtbundel komt met intensiteit: 

I(x) = I0{ 1 + cos(2nv 0x) } 

Na reflectie tegen het sample en samplehouder (de diameter van de 
lichtbundel is groter dan die van het sample) geldt voor de totale intensiteit: 
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I(x) = r1(vo)I0 _{ 1 + cos(2rrv 0x) } (3.2.3) 

r
1 

is hierbij de overdrachtsfunctie in het frequentiedomein bij frequentie 
v 0 van het ingangssignaal (3.2.2). 

Noemen we de responsiviteit van de detector K(v) en de transmissie
karakteristiek van alle aanwezige filters T(v), dan geeft de detector 
een output-spanning gelijk aan: 

(3.2.4) 

Voor een goede detectie van V(x) staan ons twee mogelijkheden ter 
beschikking9 ' 24 : 

1. amplitude-modulatie 
2. fase-modulatie. 

3.2.3 Amplitude-modulatie. 

Bij amplitude-modulatie wordt het licht periodiek met een frequentie w• 

onderbroken door een chopper en zal 10 in vergelijking (3.2.2) een periodieke 
functie van de tijd worden (figuur 3.2.2). 

t 

figuur 3.2.2 
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Het signaal dat bij amplitude-modulatie aan de lock-in toegevoerd wordt, 
wordt dan gegeven door: 

(3.2.5) 

met 

00 

= I0 r { imcos(mw't) } 
m=O 

(3.2.6) 

De lock-in (figuur 3.2.1) zorgt ervoor dat alleen de component met de 
grondfrequentie w• van r0(t) gemeten wordt, zodat nu de output van de 
lock-in gegeven wordt door: 

(3.2.7) 

In het meest ideale geval, als r0(t) een zuivere cosinusfunctie van de 
tijd is, geldt i 1 = i . In alle andere gevallen geldt dat i 1 < ~ • _ 

Gaan we over op een breedbandspektrum S(v) dan vinden we voor de bijdrage 
van het interval v tot v + dv aan de output van de lock-in in het geval 
dat I0(t) de ideale cosinus-vorm heeft: 

dVa(x) = ~r1 (v)T(v)K(v)S(v){ 1 + cos(2Tivx) }dv (3.2.8) 

Integreren over alle frequenties geeft dan de totale output van de loek-in: 

00 

Va(x) = ~1(v)T(v)K(v)S(v){ 1 + cos(2~vx) )dv 

0 

(3.2.9) 

Va(x) is het amplitude-gemoduleerde interferogram en is _dus __ blijkbaar 
symmetrisch ten opz i eh te van x = 0 (fig-uur 3. 2. 3). _ 

.Va(x)j 

figuur 3.2.3 
Het amplitude-gemoduleerde interferogram. 

x 
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3.2.4 Fase-modulatie. 

Bij fase-modulatie laat men de 11 Vaste 11 spiegel van de interferometer vibreren 
met een kleine amplitude a/2 (optisch weglengteverschil a) en frequentie w'. 
Het optisch weglengteverschil wordt dan gegeven door x+ acos(w~t). 
We kunnen dus op analoge manier als in paragraaf 3.2.3 te werk gaan. 

Het signaal dat bij fase-modulatie aan de lock-in toegevoerd wordt, 
wordt dan gegeven door: (vergelijk formule 3.2.5) 

De cosinus-term kunnen we ontwikkelen: 

00 

2cos(2TIVoX) r {(-1)mJ2 (2TIVoa)cos(2mw't)} 
m=1 m-

00 . -

- 2sin(2TIVoX) r {(-1)mJ2m+1(2TIVoa)sin((2m+1)w't)} 
m=O 

(3.2.11) 

De fouriercomponenten van de tijdsafhankelijke delen blijken besselfuncties 
te zijn. 
De lock-in meet weer alleen de amplitude van de grondfrequentie w', 
zodat 

(3.2.12) 

Gaan we wederom over op een breedbandspektrum S(v), dan hebben we voor de 
output van de lock-in bij fase-modulatie verkregen: 

00 

Vf(x) =- 2 ~r1 (v)T(v)K{v)S(v)J 1 (2Tiva)sin(2Tivx)dv 
0 

(3.2.13) 

Het interferogram is dus antisymmetrisch ten opzichte van de oorsprong 
(figuur 3.2.4). 
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> 

figuur 3.2.4 
Interferogram verkregen met fase-modulatie. 

Uit een vergelijking van (3.2.9) en (3.2.13) zien we dat de voordelen 
van fase-modulatie drievoudig zijn: 

x 

1. Om bij amplitude-modulatie de spectrale infÖrmatie uit het interferogram 
(3.2.9) te verkrijgen, moet de constante term in deze uitdrukking 
afgetrokken worden. Fluctuaties in de bron-intensiteit en gevoeligheid 
van de detector beïnvloeden deze constante term en introduceren 
daardoor fouten. Het interferogram bij fase-modulatie (3.2.13) vertoont 
geen constante term, waardoor de invloed van genoemde fluctuaties hier 

• veel kleiner is dan bij amplitude-modulatie. 

2. De signaal-ruis verhouding wordt in het interferogram minimaal verbeterd 
met een faktor j4J1(2Tiva)J, welke faktor over een groot frequentiegebied 
groter dan één is bij een geschikte keuze van a. 

3. De besselfunctie is frequentie-afhankelijk, wat ons een extra methode 
geeft om het spektrale gebied te beperken zonder gebruik te hoeven 
maken van absorberende filters. 

Om deze drie redenen hebben we bij al onze metingen het principe van 
fase-modulatie toegepast. 
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3.2.5 De fouriertransformatie. 

Vergelijking {3.2.13) is ook te schrijven als: 

{3.2.14) 

De fouriergetransformeerde van Vf{x) is gelijk aan: 

/

co /co ~27riVX _ e -27riV~ . 
1 

~{Vf(x}} = - 2 { r1(v}S(v}T(v}K(v)J1(2rrva) 
2
; ~e-2~1v xdv}dx 

-co 0 

(3.2.15) 

oftewel: 

co co 
';'{Vf(x)} = ·1{K(v )r

1 
(v)S(v}T(v )J

1 
(2rrva)/e - 2~i (v' - v )x dx}dv 

0 -co 

co co 
- i/{K(v)r1 (v}S(v)T(v)J1 (2rrva~-2~i(v' + v)x dx}dv 

0 -

De integralen over de verplaatsing x zijn delta-functies, zodat 

co 
~{Vf(x)} = i/r1(v)S(v)T(v}K(v)J1(2rrva}O(v' - v) dv 

0 

co 
- ~r1(v)S(v)T(v)K(v)J 1 (2rrva}ö(v' + v}dv 

0 

(3.2.16) 

{3.2.17) 
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Aangezien we slechts met positieve golfgetallen werken, is de tweede 
integraal gelijk aan nul. De fouriergetransformeerde van V(x) voldoet 
tenslotte aan de vergelijking: 

Bij iedere meting bepaalt men bij een groot aantal waarden van de 
verplaatsing x de bijbehorende output Vf(x) van de lock-in en deze 

(3.2.18) 

waarden worden op ponsband gezet. De verplaatsing x wordt gevarieerd 
tussen - 5000 ~m en + 5000 ~m met een stapgrootte van 10 ~m. Buiten deze 
grenzen van x is de output van de lock-in praktisch nul. Men bemonstert 
dus het signaal van de loek-in. De DFT - procedure (Discrete Fourier 
Transfarm Procedure) leert ons hoe we de fouriergetransformeerde 'l"{Vf(x)} 
van een functie Vf(x), waarvan de functiewaarden slechts in een discreet 
en eindig aantal punten bekend zijn, kunnen berekenen10

' 11 • De DFT
procedure geeft ons dus een mogelijkheid om de uitdrukking (3.2.18) 
te berekenen. In dit verslag wordt hier niet op ingegaan. Bij de metingen 
zijn steeds de standaard procedures gebruikt die in Nijmegen ontwikleld 
zijn. 

3.2.6 Bepaling van het reflectiespektrum van een sample. 

De samples zijn op een poly-ethyleenschijfje geplakt, dat van te voren van 
een laagje zwart vilt is voorzien. Dit poly-ethyleenschijfje past in een 
instelbare ring op de samplehouder. Aangezien de lichtbundel een diameter 
heeft ter grootte van deze ring is de gehele ring en naaste omgeving ook 
nog met vilt beplakt. De reflectie van vilt blijkt experimenteel kleiner 

-1 -1 te zijn dan 1.5 % in het frequentiegebied van 50 cm - 350 cm . 

- - poly-ethyl eens eh ij fj e 
... sample .. 

figuur 3.2.5 
Schematische weergave van de sample-bevestiging. 
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De overdrachtsfunctie r1(v) in vergelijking (3.2.18) van sample+ drager 
is in zeer goede benadering dus gelijk aan de overdrachtsfunctie rs(v) van 
het sample. We doen nu twee metingen: een meting met het te onderzoeken 
sample dat een spektrum: 

(3.2.19) 

oplevert en een achtergrondmeting met een ijkspiegel van een bepaalde 
diameter, waarvan de reflectie Rijk = 1 en waarvan dus de overdrachtsfunctie 
rijk(v) een constante is evenredig met dit oppervlak. Het spektrum van de 
spiegel heeft dan de vorm: 

(3.2.20) 

Als As en Aijk de oppervlaktes zijn van respectievelijk sample en ijkspiegel, 
dan geldt r (v) = R(v)A en r .. k(v) = R .. kA .. k = A .. k. Gebruik makend van s s lJ lJ lJ lJ 
de vergelijkingen (3.2.19) en (3.2.20) vinden we: 

Ps{v) Aijk Ps(v) 
(3.2.21) R(v) = -=---a. 

p .. k(v) 
1J P .. k(v) A lJ s 

De transmissiekarakteristiek T(v) van alle filters in onze opstelling bepaalt 
nu voor welk frequentiegebied de fourierspektrometer geschikt is. De 
spektra Pijk en Ps blijken ongeveer de in figuur (3.2.6) weergegeven vorm 
te hebben bij gebruik van fase-modulatie. 

I'Ps I '··î I .... 
"·'· 

"·'" 

" '·"' 

o.uo 

ll.tD 

1)!94-07 RES :t 

1 WAVENUNBER<CW') 

---·------

figuur 3.2.6 
Spektrum van een sample 
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De fourierspektrometer blijkt in staat te zijn het reflectiespektrum 
van een sample te bepalen voor frequenties tussen 50 cm-1 en 300 cm~ 1 • 
Om het spektrum te bepalen tussen 300 cm- 1 en 2000 cm- 1 werd gebruik 
gemaakt van de Beckman. Voor golfgetallen groter dan 2000 cm- 1 is bij 
onze samples de reflectie constant. Resteert nog het gebied van 0- 50 cm-1. 
In dit gebied konden we de reflectie niet bepalen. Reflectiemetingen in 
dit golfgetalgebied zijn slechts mogelijk met de interferometer bij gebruik 
van een dikke beamsplitter (25 ~m). De efficiency van de door ons gebruikte 
beamsplitter van 6.25 ~m is te slecht in dit gebied om betrouwbare 
metingen te verkrijgen (figuur 3.2.7). 

Energy 
Throuqhput 

125 250 

figuur 3.2.7 
Efficiency van beamsplitters van diverse diktes. 

Omdat het voor de berekening van de Kramers-Kranig integraal noodzakelijk 
is het spektrum voor alle frequenties te kennen, hebben we aanvankelijk 
de reflectie van een sample in het golfgetalgebied 0 - 50 cm-1 constant 
en gelijk aan de waarde bij 50 cm-1 genomen. Later bleek het noodzakelijk 
te zijn ook andere extrapolatiemethoden te gebruiken, bijvoorbeeld 
lineaire voortzetting (figuur 3.2.8). 
In figuur 3.2.8 zijn alle hierboven beschreven handelingen nog eens 
samengevat. 
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II 

extrapolatie ~ ~ interferometer 
I 

50 

I 
~ 

lf- Beekman 

300 

figuur 3.2.8 

II 

2000 

Schematische weergave van een te analyseren reflectiespektrum. 

III 

extrapolatie 
R=constant 

Zoals in paragraaf 2.7 uiteengezet is, is de complexe diëlektrische- constante 
van een stof te berekenen uit het reflectiespektrum met behulp van een 
Kramers-Kranig integraal. De bijdragen van de gebieden I en III 
(figuur 3.2.8) tot de Kramers-Kranig integraal zijn exact te berekenen. 
De bijdrage van gebied II wordt numeriek berekend met behulp van de 
formule van Simpson15 • In appendix A2 wordt nader ingegaan op de numerieke 
berekening van de Kramers-Kranig integraal. 

Aldus kunnen we de complexe diëlektrische constante van een stof 
bepalen uitgaande van het reflectiespektrum. Het oplossend vermogen 
waarmee we dit kunnen, is gelijk aan de stapgrootte in de Kramers-Kranig 
integraal (zie appendix A2). De stapgrootte in de Kramers-Kranig 
integraal mag echter niet kleiner genomen worden dan 1 cm-1, omdat dit 
het oplossend vermogen van de reflectiespektra is. 

3.3 IJking van de opstelling. 

3.3.1 Instelling van de samplehouder. 

De instelling van de interferometer werd geoptimaliseerd door de centrale 
piek van het interferogram (figuur 3.2.4) op te zoeken en dan met behulp 
van de stelschroeven alle spiegels en de samplehouder zodanig te verdraaien 
dat de piekhoogte maximaal is. Een verdere maximalisatie kan eventueel nog 
bereikt worden door de samplehouder te verschuiven over de evenwijdig aan 
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de invallende lichtbundel aangebrachte slede tot de lichtbundel optimaal 
op het sample gefocusseerd wordt. Iedere dag werd steeds bij de eerste 
sample-meting de opstelling op deze manier ingesteld. 

Om steeds zowel de samples als de ijkspiegels eenzelfde hoek met 
de invallende lichtbundel te laten maken, werd de bij de eerste meting 
ingestelde samplehouder op een optische bank in een vaste stand geplaatst 
en werd het erop bevestigde sample beschenen met een laser, die op een 
vaste plaats stond. De plaats waar de gereflecteerde laserbundel een vast 
opgesteld scherm trof, werd aangetekend en alle overige samples werden 
zodanig ingesteld dat de gereflecteerde laserbundel steeds weer op 
dezelfde plaats het scherm trof (figuur 3.3.1). 

figuur 3.3.1 
Instelling samplehouder. 

Instelling van de samplehouder op deze manier bij iedere meting elimineerde 
de invloed van het eventueel scheef opplakken van de preparaten. 

3.3.2 IJksamples err ijkspiegels. 

In de literatuur12
'

16
'

17 is van een groot aantal stoffen het reflectiespektrum 
gegeven. Wij hebben van twee aldaar vermelde stoffen, te weten 
calciumfluoride en bariumfluoride, het reflectiespektrum bepaald volgens 
de in de voorafgaande paragrafen geschetste methode. Als totaal reflecterend 
ijksample in de achtergrondmeting is een opgedampte aluminiumspiegel 
gebruikt. 
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Wij hebben steeds opgedampte spiegels gebruikt, omdat het spektrum van 
gefreesde spiegels geijkt tegen opgedampte spiegels niet constant 
en niet gelijk aan 1 was. De reflektie van gefreesde spiegels is kleiner 
dan die van opgedampte spiegels en is zwak frequentie-afhankelijk. 
We mogen aannemen dat dit laatste effect veroorzaakt wordt door de 
gefreesde spiegels, omdat met opgedampte spiegels als ijkspiegel 
voor een aantal samples het gemeten spektrum goed overeenstemde met het 
literatuurspektrum. In figuur 3.3.2 wordt dit laatste aangetoond voor 
CaF2 

12
'

16 en in figuur 3.3.3 voor BaF2 
12

'
17 

A074-07 RES >jf CAF2 
1.0,-----------------------------------------------------------~ 

0.1 

o.; 

o.1l---&--...... -~ 

0.0~ .. ~--~--------~----+---~----~--~~--~----+----+----~--~ 
so IDO Joo 

WAVENUMBE:R(CM_,) 

figuur 3.3.2 
De reflectie van CaF2. Een vergelijking tussen het spektrum uit de 
literatuur (o) en de metingen (----). 



- 36 -

A075-07 RES 1r 8AF2 

WAVENUNBERCCN-t.) 

figuur 3.3.3 
De reflectie van BaF2. Een vergelijking tussen het spektrum uit de 
literatuur (o) en de metingen (---). 

Opgedampte aluminiumspiegels zijn dus goede ijkspiegels bij achtergrondmetingen. 
Ook opgedampte goudspiegels zijn goede ijkspiegels. Dit blijkt uit figuur 
3.3.4, waarin de verhouding van de reflectie van een aluminiumspiegel 
en een goudspiegel is uitgezet. De reflectie van aluminium benadert iets 
beter de 100 % dan die van goud. Daarom is voortaan steeds een aluminium 
ijkspiegel bij achtergrondmetingen gebruikt. 
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A078-07 RES ~r AU/AL 
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1:11 Uil '1:11 

WAVENUNBERCCM-<) 

figuur 3.3.4 

Uit vergelijking (3.2.21) blijkt dat we de verhouding a van de 
oppervlaktes van sample en ijkspiegel moeten kennen om de reflectiecoëfficiënt 
van een sample te kunnen bepalen. a is echter niet nauwkeurig te bepalen 
omdat de oppervlakte van onze samples niet bekend is; we kunnen a slechts 
schatten. Om nu de reflectiecoëfficiënt toch nauwkeurig te kunnen bepalen, 
hebben we de volgende werkwijze gehanteerd: 
De Beckman-spektrometer geeft in het frequentiegebied van 300 cm-1 -
2000 cm-1 de exacte waarden van de reflectiecoëfficiënt. In een gebied 
rondom 300 cm-1 (figuur 3.2.8) is er een overlapgebied, dat kleiner is 
dan 50 cm-1• In dit gebied hebben we de beschikking over zowel interferometer
metingen als Beckman-metingen. Uit beide metingen in dit overlapgebied 
bepalen we de correctiefaktor a. Ter controle vergelijken we de aldus 
berekende a met de gemaakte schatting uit de oppervlaktes. 
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De afwijkingen tussen de op beide manieren bepaalde a's mogen niet te 
groot zijn (10%- 20% is toegestaan). 

Een oplossing om de problemen rondom de bepaling van a te vermijden, 
zou kunnen zijn een grote spiegel afdekken met een diafragma van 
hetzelfde oppervlak als de preparaten. Dit hebben we geprobeerd. Rand
effecten aan de begrenzing spiegel/vilt van het diafragma veroorzaakten 
echter dermate grote storingen dat reflectiespektra van samples hun 
karakteristieke vorm geheel verloren. 

3.3.3 Reproduceerbaarheid der metingen. 

De reproduceerbaarheid van de spektra werd onderzocht door aan hetzelfde 
sample, steeds opnieuw op dezelfde manier ingesteld, een groot aantal 
malen per dag te meten. Metingen aan eenzelfde sample reproduceren 
indien de op elkaar gedeelde opeenvolgende spektra als functie van het 
golfgetal de 100 % - lijn als uitkomst geven. De metingen bleken 
aanvankelijk in het geheel niet te reproduceren. Figuur 3.3.5 is een 
typerend voorbeeld van het verloop van de spektra per meetdag. In deze 
figuur zijn uitgezet de op elkaar gedeelde spektra van steeds opeenvolgende 
metingen aan hetzelfde sample, bijvoorbeeld curve 2 is dus het tweede 
spektrum gedeeld door het derde. Voor de goede orde moet nog vermeld 
worden dat bij de metingen, gerepresenteerd door de curves 1 tot en met 3 

de samples niet opnieuw zijn ingesteld; bij de meting gerepresenteerd 
door curve 4 echter wel. 

AtBB-07 RES ~f 
I ~~~------~~------------------------------l ' t.&~ 

I 
,_ .. 

o.c 

•.• L--....-----.u--___,<u~-,n--~ut-:--_:=----:_::----:u:s~-;,.:11---;,u:-~-
u n ~ ) WAVENUMBER(CM ... 

D h d
. fi quur 3. 3. 5 . · e ver ou 1ng van twee opeenvolgende reflect1espektra van hetzelfde sample. 
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Uit deze metingen kan men concluderen dat het blijkbaar lang duurt, alvorens 
de opstelling stabiel is. Na heel lang zoeken bleek dat de instabiliteit 
veroorzaakt werd door een temperatuur-effect op twee plaatsen in de opstelling. 
De detector is geplaatst in een cryostaat. De cryostaat wordt gevuld met 
helium en het heliumbad wordt afgepompt om de detector op een temperatuur 
van 1.2 K te houden. Om warmte-straling van de omgeving (op kamertemperatuur) 
tegen te houden, is nu in de cryostaat nog een saffierfilter bevestigd. 
De transmissiekarakteristiek van saffier is sterk temperatuurafhankelijk 
(figuur 3.3.6). Het filter zal vanwege de geisoleerde montage slechts 
langzaam op heliumtemperatuur komen en dus steeds op een andere manier 
filteren. We zien ook dat de veranderingen in figuur 3.3.5 juist optreden 
in het gebied F in grafiek 3.3.6. 

t.o 

... ... .. .. ... ... f 
• ,;: .... 

". .... 
... 
... 

a••" •• . ~. 
••• 

&1 

figuur 3.3.6 

t.IK 

''T c 

Transmissiekarakteristiek van saffier bij kamertemperatuur en bij 1.5 K. 

Hoe snel het saffier zijn evenwichtstemperatuur bereikt, hangt af van het 
feit hoe koud de cryostaat nog was aan het begin van de dag en van het 
vulproces. Na het bereiken van.een temperatuur-evenwicht kan er vanwege 
het slechte warmtecontact ook nog drift in de temperatuur van het saffier 
optreden. Deze drift is echter traag. Experimenteel (figuur 3.3.5 kromme 4). 
blijkt dat, eenmaal op heliumtemperatuur, gedurende twee metingen 
(tijdsduur ± 2 uur) de temperatuur van het saffier zodanig constant blijft, 
dat zijn filterkarakteristiek in goede benadering constant is. 

Het hierboven genoemde effekt bleek inderdaad flink verminderd te zijn 
als we bij testmetingen een kamertemperatuur-detector (een kwarts Golay
cel) gebruikten. Voor de eigenlijke metingen ~s deze detector niet geschikt, 
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omdat hij maar een bereik heeft tot 250 cm-1• Geheel verdwenen was het 
effect niet. Dit kwam doordat ook de kwiklamp slechts langzaam op temperatuur 
kwam en dus een veranderend emissiespektrum levert. Daarom is het 
verstandiger om de lamp 's-nachts aan te laten. 

Als het lamphuis zijn optimum temperatuur van 32 °e bereikt heeft, 
treedt er nog steeds een temperatuurdrift van ± 1 °e in het lamphuis op. 
Hoe groot daarbij de drift in de lamp zelf is en de invloed van deze 
drift op het uitgezonden spektrum is, is onbekend. Wederom blijkt 
experimenteel (figuur 3.3.5 kromme 4) dat gedurende twee metingen de 
temperatuur van de lamp constant genoeg blijft. 

We moeten dus steeds bij elke meting ons ervan overtuigen dat het 
saffier en de lamp de juiste temperatuur hebben aangenomen. 

Voorts blijkt nog dat de samplekamer en de interferometer een vacuüm. 
moeten hebben van tenminste 10-2 Torr, alvorens men mag beginnen te meten. 
Vooral de interferometer mag niet teveel belucht worden omdat dan de 
vibrerende spiegel tezeer gedempt wordt. Daarom zijn samplekamer en 
interferometer ook van elkaar gescheiden door middeT van een T.P.X. - venster. 

Nog een laatste opmerking: Filteren is bij deze opstelling noodzakelijk 
om het op de bolometer invallende vermogen te beperken. Ook bij gebruik 
van een diamant Golay-cel, die in het gehele infrarode gebied bruikbaar is 
en die we daarom in de toekomst nog eens hopen te gebruiken, moet gefilterd 
worden; dit om bij de fouriertransformatie het zogenaamde overlapping of 
aliasing tegen te gaan 13 ' 10 • Men kan afleiden 13 dat bij een scheidend 
vermogen van 1 cm-1 het maximaal toegestane golfgetal 500 cm-1 is, 
wat overeenkomt met een golflengte van 20 ~m. 
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POLEN EN NULPUNTEN VAN DE DIELEKTRISCHE CONSTANTE 
IN DE PRAKTIJK. 

Kukharskii maakte gebruik van het feit dat de diëlektrische constante 
geschreven kan worden in een gefactoriseerde vorm van polen en nulpunten, 
zoals is weergegeven in paragraaf 2.3. Bij zijn experimenten bepaal,de 
hij de kleinste kwadraten-oplossing van de uitdrukking~: 

1 k 
d = {- l: (R~ - R.) 2 }i 

k j=1 J J 
(4.1.1) 

De punten Rj zijn hierbij de gemeten reflectiewaarden in k willekeurig 
genomen punten. R wordt gegeven door: 

(Ê)~ - 1 
R = I 12 

(Ê); + 1 
(4.1.2) 

met 

(4.1.3) 

Uit formule (4.1.3) blijkt dat Kukharskii slechts de modes van stoffen 
met 1 transversaal fonon en 1 plasman kon bepalen. Van GaAs bepaalde 
hij op deze.inanier de 7 parameters: jn11 , n21 , jn21 , n22 , Yp , wt1 
en rt1 ~. Deze methode is voor ons onderzoek naar de eigenschappen van 
stoffen als Cd3As2 en Cd3P2 onbruikbaar. Cd3P2 bevat waarschijnlijk twee 
transversale fanortmodes .en td3As2 nog twee meer. Het aantal parameters 
in de kleinste kwaaraten-uitdrukking van Kukharskii wordt door deze 
extra modes drastisch vergroot: 11 bij Cd3P2 en 19 bij Cd3As2 • 

. De oplossing van het kleinste kwadratenprobleem (4.1.1) zal dan niet 
meer een punt zijn, maar een multidimensionele doorsnede van de 11 -
respectievelijk 19 - dimensionele ruimte. Deze methode geeft waarschijnlijk 
meerdere mogelijke oplossingen, hetgeen onaanvaardbaar is. Daarom moet 
bij stoffen met meerdere transversale fonenmodes een andere methode 
gebruikt worden. Het principe van deze nieuwe methode zal in de volgende 
paragrafen behandeld worden. 
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4.2 Analytische voortzetting in het complexe vlak. 

Evenals Kukharskii zoeken ook wij een analytische uitdrukking voor de 
diëlektrische constante voor reële golfgetallen. Met behulp van de 
Kramers-Kranig integraal kunnen we de diëlektrische constante € 
berekenen voor een groot aantal discrete frequenties wk op equidistante 
afstanden h van elkaar. In een omgeving van een willekeurig punt wk 
kunnen we nu de diëlektrische constante benaderen met behulp van een 
Taylorreeksontwikkeling, afgebroken na de tweede orde term: 

(4.2.1) 

Veronderstel ·dat de in (4.2.1) gegeven benadering zeker acceptabel is voor 
Iw - wkl ~ h , dan kunnen we door k te variëren de diëlektrische constante 
benaderen op de gehele reële as met uitdrukkingen van de vorm (4.2.1). 
Kukharskii had een analytische uitdrukking voor € geldig op de gehe~e 
frequentie-as; wij hebben een groot aantal analytische uitdrukkingen 
steeds geldig in een klein gebied op die as, tenminste bij bekende afgeleiden. 
Hoe we deze bepalen zullen we in de volgende paragraaf zien. 

In figuur 4.2.1 zijn de tot nu toe beschreven handelingen samengevat. 

h = 

~(w) volgens (4.2.1)· 

figuur 4.2.1 
De Taylorreeksontwikkeling van Ê in een omgeving van een ontwikkelpunt wk . 
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Om de polen en nulpunten van de diëlektrische constante te kunnen bepalen, 
moeten we ook complexe waarden w voor de frequentie toestaan en Ê 

analytisch voortzetten in het complexe vlak. Er komt dus een dimensie bij 
ten opzichte van het oorspronkelijke geval. 

De analytische voortzetting is met formules van de vorm (4.2.1) 
eenvoudig te realiseren. Vervang in vergelijking (4.2.1) w door een 
complexe frequentie w waarbij 

w = w + in 

Dan wordt de diëlektrische constante als functie van w gegeven door: 

(4.2.3) 

Het zal duidelijk zijn dat we, wederom door k te var1eren, een groot 
aantal uitdrukRingen van de vorm (4.2.3) krijgen, ieder geldig in hun 
eigen gebied. 

Nu vormen de uitdrukkingen (4.2.3) voor alle waarden van k in meer 
of mindere mate een benadering voor Ê(w) in een omgeving van bijvoorbeeld 
het nulpunt dat we zoeken. Hoe verder het ontwikkelpunt wk van het werkelijke 
nulpunt (n1j , n2j) verwijderd is, hoe slechter de reeksontwikkeling en 
analytische voortzetting van Ê zal zijn en hoe slechter een der nulpunten 
van het kwadratisch polynoom in het rechterlid van (4.2.3) het werkelijke 
nulpunt zal benaderen. 

Terecht kan men opmerken dat het kwadratisch polynoom in het rechterlid 
van (4.2.3) altijd 2 nulpunten, heeft in het complexe vlak en, indien men 
deze procedure uitvoert voor n ontwikkelpunten, verkrijgt men dus 2n 
nulpunten. Hoe moet men uit deze reeks nulpunten het echte destilleren? 
Nu volgt uit het causaliteitsprincipe dat een complex nulpunt of complexe 
pool van de diëlektrische constante, uitgaande van Ê = s1 - is2 , steeds 
op of boven de reële as moet liggen (appendix Al). Experimenteel blijkt 
dat een der nulpunten van het tweedegraads polynoom voor iedere k-waarde 
beneden de reële as ligt; dit nulpunt representeert dus niet het door ons 
gezochte nulpunt. We kunnen dus n nulpunten zondermeer verwerpen. 

Om uit de resterende n nulpunten het goede te bepalen, gaan we als 
volgt te werk: 
Door ws2/(si + s2) uit te zetten als functie van w verkrijgen we uit de 
plaatsen van de pieken goede beginschattingen ws voor de eigenfrequenties 
(paragraaf 2.6). Daarom is het voldoende voo~ het vinden van een bepaald 
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nulpunt (n1j , n2j) om de geschetste procedure slechts toe te passen in 
een beperkt aantal ontwikkelpunten symmetrisch rondom de beginschatting 
ws in plaats van toepassing in alle ontwikkelpunten op de reële as. Bij 
ons was het aantal ontwikkelpunten steeds 40, symmetrisch rondom w met 
een stapgrootte van 1 cm-l (zie figuur 4.2.2). Bepaal nu bij ieders 
ontwikkelpunt achtereenvolgens de Taylorreeksontwikkeling, de analytische 
voortzetting in het complexe vlak en het nulpunt met een positief 
imaginair deel van deze voortzetting. Zoals reeds geschetst is - en 
zoals ook nog eens te zien is in figuur 4.2.2 - zal de verkregen benadering 
steeds beter zijn naarmate de afstand tussen het ontwikkelpunt en het 
werkelijke nulpunt kleiner wordt. Het werkelijke nulpunt is het verdichtings
punt van alle n nulpunten. 

---y 
I 

figuur 4.2.2 

r 
I 

• s-a.o 

S+1.o 
• 

w 

n1j + ;n2j als verdichtingspunt van n nulpunten. Gelijke cijfers geven 
steeds het ontwikkelpunt en het bijbehorende nulpunt weer. ws: begin
schatting van n1j • 

Aan te tonen25 is dat, als n1. + in2. verdichtingspunt is van n complexe 
nulpunten wk , n

1
; oó_l< ver_c!!c;~tingsp~nt is van de reële delen van die 

' camp 1 exe nu i punten: -
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Hetzelfde geldt voor n2j en de imaginaire delen van die complexe nulpunten. 
Als convergentiecriterium kunnen we dus hanteren dat de beste benadering 
voor het gezochte nulpunt gegeven wordt door het nulpunt wk behorende 
bij het k-de ontwikkelpunt, waarvoor geldt dat de uitdrukking 

zo klein mogelijk is. 
In een grafiek uitgezet zal uitdrukking (4.2.4) als functie van de 
frequentie w de volgende vorm hebben: 

w 

figuur 4.2.3 
!Re(i~îkf- wkl als functie van de frequentie. 

(4.2.4) 

Opmerking: !Re(wk) - wkl is slechts voor discrete punten wk te bepalen. 
De in figuur 4.2.3 getekende 11 parabool" is de beste fit door 
deze discrete punten. 

De gehele hier geschetste procedure is voor elk nulpunt van Ê te volgen. 
Voor de polen kan een analoge procedure gevolgd worden. Echter nu ziet 
de Taylorreeksontwikkeling er als volgt uit: 

1 1 d(l/€)] 
- = -:-- + (w - wk) 
€(w) ë(wk) dw w=wk 

(4.2.5) 
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Immers een pool in de diëlektrische constante is een nulpunt in 1/Ë. 
Als beginschatting wordt nu genomen: de plaats van de piek van we2 . 

4.3 De afgeleiden. 

Benaderingsformules voor de afgeleiden worden bepaald met behulp van de 
methode der onbepaalde coëfficiënten. In de literatuur15 worden met 
behulp van deze methode de volgende uitdrukkingen voor de afgeleiden 
afgeleid: 

Ë(wk+1) - Ë(wk-1) =------- (4.3.1) 
2h 

Ë(wk_1) - 2Ë(wk) + Ë(wk+1) 
= (4.3.2) 

Substitutie van deze uitdrukkingen in vergelijking (4.2 .• 3) levert nu· 
de volgende complexe voortzetting van~ rondom een ontwikkelpunt wk : 

Ë(w) 

(4.3.3) 

Deze formule heeft als voordeel dat hij ook nog exact is in de buurpunten 

wk_ 1 en wk+1 van wk • 
Bij de bepaling van de polen gebruiken we dezelfde formule, nu echter 

consequent 1/Ë gebruikend in plaats van Ê. Merk op dat in de hierboven 
vermelde formules dezelfde stapgrootte h is gebruikt als in de berekening 
van deKramers-Kranig integraal. Dit is echter niet noodzakelijk. 

De totale fout in de complexe voortzetting van Ê wordt nu bepaald 
door vier foutenbronnen: 

1. Meetfouten. Deze zijn onvermijdbaar, maar wel klein te maken. 
2. De afbreekfout in de reeksontwikkeling. 
3. De fout ten gevolge van de toegepaste benadering bij de bepaling van de 

afgeleiden. In de literatuur15 worden uitdrukkingen voor deze fouten 

~11 en ~12 in de beide afgeleiden gegeven: 
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~11 

De benaderingen voor de afgeleiden zijn dus slechter naarmate de 
stapgrootte h groter wordt. 

(4.3.4) 

(4.3.5) 

4. Het algorithme, waarmee de Kramers-Kranig integraal bepaald wordt, 
berekent de diëlektrische constante Ê met een onvermijdbare fout 
van I~Ê/ÊI < 2 %. Dit betekent dat er bij de bepaling van de afgeleiden, 
behoudens de reeds in het voorafgaande punt 3 genoemde fouten, nog 
een extra fout wordt gemaakt, zowel bij de eerste als tweede afgeleide. 

·Voor genoemde fout ~21 in de eerste afgeleide geldt1_5 : 

l~ÊI 
1 ~211" --:-

;;'h 

en voor de fout ~22 in de tweede afgeleide: 

(4.3.6) 

(4.3.7) 

Deze laatste twee fouten worden dus groter naarmate de stapgrootte 
kleiner wordt. 

3 en 4 geven tegen·strijdige eisen voor de stapgrootte h. We moeten een 
optimale stapgrootte H = mh (m geheel) zoeken, zodanig dat de totale 
fout in de beide afgeleiden ten gevolge van de in 3 en 4 genoemde 
oorzaken zo klein mogelijk is. Om dit optimum te vinden, variëren we 
ook nog de stapgrootte bij de bepaling van de afgeleiden. De stapgrootte 
in de berekening van de Kramers-Kranig integraal blijft constant 
(h = 1 cm-1). Het te zoeken optimum in H kan bij ieder nulpunt of iedere 
pool verschillend zijn en moet daarom steeds opnieuw bepaald worden 
met de 11 trial and error 11 

- methode. 
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4.4 Een modelspektrum. 

De in de voorafgaande paragrafen beschreven methode is getoetst op een 
model met twee transversale fononen en één plasmon. De diëlektrische 
constante wordt gegeven door formule (2.3.4) en de in tabel 4.4.1 
gegeven parameters. 

j -1 n1j (cm ) n2j (cm-1) -1 e1j (cm ) -1 e2j (cm ) 

1 198.9 24.0 221.6 14.0 
2 247.1 6.1 250.0 4.7 
3 410.8 41.1 

Y p = 10:,4 • 8 cm -
E - 14 

00 

Tabel 4.4.1 

In figuur 4.4.1 is het reflectiespektrum van dit model weergegeven en 
in figuur 4.4.2 is vE2 en vE2/(Ei + E2) uitgezet als functie van v. 

O.t 

o.t 

O.l 

o.4 

0.5 

04 

0.~ 

o.s 

0.1 

0 
100 4oo 

figuur 4.4.1 
Het r_efl ecti es pektrum voor ons mode 1 

De ligging van lnjl (~)en lejl (L) is aangegeven. 
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Opmerking: v is het van de frequentie w afgeleide golfgetal met 
dimensie [cm-1] en voldoet aan de vergelijking v = w/(2~c). 
In grafieken wordt meestal v uitgezet in plaats van w. 
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vs2 (---)en vs2/(si + s2) (---)als functie van v voor ons model. 

In figuur 4.4.3 is de verdeling van polen (x) en nulpunten (o) in het 
complexe vlak voor dit model weergegeven. 
We kunnen nu diverse manieren van pool- en nulpuntsbepaling op dit model 
toepassen. De resultaten hiervan zijn weergegeven in tabel 4.4.2 met 
daaronder kort weergegeven wat de diverse methoden inhouden. 
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0 0 

2.00 400 

) 

figuur 4.4.3 
Verdeling van nulpunten (o)__en pole:n (x) in het cqmple~e vla~. 

Nulpunten: 

methode -1 n11 (cm ) . -1 
n12 (cm ) 

-1 
n13 (cm ) -1 

n21 (cm ) -1 
n22 (cm ) -1 

Q23 (cm ) 

exact 198.9 247.1 410.8 24.0 6.1 41.1 
-

1 192 246 414 20 4 44 
2 192.2 244.0 411.0 24.3 9.0 40.0 
3 189.4 244.9 423.8 15.2 8.9 15.3 
4 190.7 242.8 408.7 25.1 10.8 31.3 
5 192.3 243.0 . 409.2 24.5 10.0 33.8 
6 191.8 243.0. 415.7 24.4 10.0 39.7 
7 191.0 243.2 414.0 24.8 9.3 40.7 

Polen: 

methode -1 011 (cm ) -1 e12 (cm ) -1 013 (cm ) -1 014 (cm ) -1 021 (cm ) -1 022 (cm ) 

exact 221.6 250.0 0 0 14.0 4.7 
1 222 250 --- --- 13 5 
2 222.4 250.8 0 0 14.6 5.8 
3 220.8 250.7 --- 0 11.8 6.1 

·- - --
4 222.5 251.4 --- 0 14.6 7.8 



- 51 -

methode 823 (cm- 1) 024 (cm- 1) 

exact 104.8 0 

1 ----- ---
2 105.0 0 

3 ----- 0 
.. ·-~ 

4 ----- 0 
-

Tabel 4.4.2 

Methode 1: Parameters bepaald uit v~ 2 en vE2/(EÎ + E2) (figuur 4.4.2) 
volgens methode 1 in paragraaf 2.6. 

f~ethode 2: In elk ontwikkelpunt vkworden El en E2 bepaald met behulp van 
formule (2.3.4). Om de polen en nulpunten te bepalen wordt 
de diëlektrische constante daarna weer voortgezet in het 
complexe vlak zoals in dit hoofdstuk is beschreven. Het voordeel 
van deze methode is dat we de Kramers-Kranig integraal niet 
behoeven te berekenen, waardoor een foutenbron bij de bepaling 
van de afgeleiden van Ê komt te vervallen (paragraaf 4.3 
punt 4). Het proces convergeert daardoor altijd goed bij een 
stapgrootte H = 1 cm- 1. 

Methode 3: Uitgaande van El en E2 wordt het reflectiespektrum bepaald in 
een discreet aantal punten met stapgrootte h = 1 cm- 1. Dit 
reflectiespektrum wordt behandeld alsof het een gewone meting is. 
De diëlektrische constante wordt berekend met behulp van de 
Kramers-Krenig integraal en daarna voortgezet in het complexe 
vlak volgens de in dit hoofdstuk beschreven methode. 

f1ethode 4: 

r~ethode 5: 

f~ethode 6: 

h =stapgrootte in de Kramers-Kranig integraal (= 1 cm- 1). 

H =stapgrootte bij bepaling van de afgeleiden= 1 cm- 1. 

Analoog aan methode 3. h 1 cm - 1, H 5 -1 = = cm • 

Analoog aan methode 3. h 1 
-1 

H = 6 
-1 = cm , cm . 

Analoog aan methode 3. h = 1 cm- 1 , H = 8 cm -1 

r.lethode 7: Analoog aan methode 3. h 1 cm- 1, H 9 
-1 = = cm 
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~ - -- -
Vergelijking van de methoden 3 tot en met 7 laat zien dat het noodzakelijk 
is een variabele stapgrootte H te gebruiken. Voor het nulpunt bij 198.9 + 24i 
cm-1 ligt de optimale stapgrootte bij 6 cm-1 (methode 5), voor het nulpunt 
bij 247.1 + 6.1i cm-1 bij 1 cm-1 (methode 3) en voor het nulpunt bij 410.8 + 41.li 
cm-1 bij 9 cm-1 (methode 7). Voor de pool bij 221.6 + 14i cm-1 ligt de optimale 
stapgrootte bij 5 cm-1 (methode 4) en voor de pool bij 250 + 4.7i cm-1 bij 
1 cm-1 (methode 3). De zuiver imaginaire pool 0 heeft een optimale stapgrootte 
van 5 cm-1 (methode 4). De zuiver imaginaire pool bij 104.8i konden wij niet 
bepa 1 en met behulp van de methoden 4 tot en met 7, omd.at de di ël e~:tri sc~~- .. __ 
const~nte dicht bij w=O te onnauwkeurig berekend wordt, 

Bij optimale stapgrootte convergeert het proces van nulpunts- en 
poolbepaling door middel van voortzetting in het complexe vlak goed en wordt 
goede overeenstemming met de theoretische waarden bereikt. De goede convergentie 
bij optimale H mag geïllustreerd worden door de figuren 4.4.4 a,b,c, waar. 
IRe(wk) - vkl voor de drie nulpunten als functie van het golfgetal uitgezet 
is bij gebruik van een aantal stapgroottes~ Hetzelfde is voor de polen 
gedaan in de figur~n 4.4.5 a en b. 

Bij de bepaling van het derde nulpunt bij 410.è + 41.1i cm-1 zien we 
bijvoorbeeld voor H = 6 cm-1 hevige oscillaties.in IRe(&k)- vkl optreden, 
waardoor geen duidelijk globaal minimum meer te vinden is. Deze oscillaties 
worden veroorzaakt doordat het reële d~~l Re(~22 ) van foutenbron 4 uit 
paragraaf 4.3 ongeveer gelijk is aan ~vi . De fout in de correctie is dus 
groter dan 100 %. Hoe dit aanleiding geeft tot oscillaties wordt uitgelegd 
in appendix A3. Deze oscillaties treden ook op bij het nulpunt 198.9 + 24i cm-1, 
maar dan voor H ~ 4 cm-1; echter niet bij het nulpunt 247.1 + 6.1i cm-1. 

De conclusie is dat men in principe kan volstaan met een stapgrootte te 
nemen gelijk aan het oplossend vermogen van 1 cm-1. Echter,Ade fo~!en ~21 en 
~22 zijn onafhankelijk van de 'grootte van respectievelijk~ en ~v~ . 
Als in een omgeving van het te zoeken nulpunt geldt: 

dÊ~ Re, Im (~21 ) ~ Re, Im { - } 
dv v=vk 

en 

is een stapgrootte van 1 cm-1 het optimum. Is echter het "ongeveer gelijkteken" 
van toepassing in een van beide uitdrukkingen, dan moeten stapgroottes van 
2 cm-1 en groter geprobeerd worden. Het optimum ligt daar waar de oscillaties 
in IRe(wk) - vkl als functie van v net verdwenen zijn. 

*Merk op dat'\ de dimensie ~m-3 bezit bi~ gebruik van v. 



40~----~--------------------------------------------------------~nrl 

.. 

·~· 

• • • 
• 

.zo 

" .. 
• • .. 

"" • .. 
• \ IC 

" • .. " \ 

• .... /11 
10 ".. .. 

"' 
, -• .. "' .. \ , 

.. .. ... 
~ 

I 
I 

• .. 

0 
f70 

.... ... I/ .. 
\ .. \ * .. .. .. t .. 
'• • .. .. " I J 

l~o 
. 

.1.50 ~00 

figuur 4.4.4 a 
Convergentiegrafiek voor de drie nulpunten met H = 1 cm~ 1 . 
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figuur 4.4.4 b 
Convergentiegrafiek voor de drie nulpunten met H·= 6 cm-1• 
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figuur 4.'4.4 c 
Convergentiegrafiek voor de drie nulpunten met H 
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Vergelijken we tenslotte nog de beide methoden, v€2 en vE2/(Ei + €2) 
uitgezet als functie van v of voortzetting van Ê in het complexe vlak, dan 
kunnen we concluderen dat de eerstgenoemde methode verrassend goede 
resultaten oplevert bij dit model. Uit de verkregen resultaten bij dit 
model is niet af te leiden welk van beide methoden de voorkeur verdient. 
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Hoofdstuk 5 RESULTATEN EN DISCUSSIE. 

5.1 Theorie toegepast op het modelreflectiespektrum. 

In hoofdstuk 4 werd een modelreflectiespectrum geïntroduceerd om als 
testspektrum te fungeren bij de bepaling van polen en nulpunten. Dit 
modelspektrum leent zich ook uitstekend voor het toetsen van de theorie 
ter bepaling van de statische diëlektrische constante, zoals die in 
paragraaf 2.5 afgeleid is. Deze meer fysische aspekten van het gebruikte 
model zullen in deze paragraaf behandeld worden. 

De parameters van het model (tabel 4.4.1) zijn zodanig gekozen dat 
de coëfficiënten B~ reëel zijn. Met behulp van formule (2.5.8) volgt: 

± - -1 s1 = + 666 cm 
± - -1 s2 = + 125 cm 

Het reëel ZlJn van de coëfficiënten B~ houdt in dat er geen wisselwerking 
tussen de transversale fononen is. Berekening van deze éoëfficiëntën met 
de experimenteel gevonden parameters (methode 2 van tabel 4.4.2) geeft de 
volgende resultaten: 

+ - 1 BÏ = + 738 - 344i cm-

B~ = + 333 - 21i cm-1 

Het blijkt dat de coëfficiënten sterk complex zijn. De oorzaak van het 
complex zijn van de coëfficiënten is gelegen in het feit dat de in B~ 
gestopte parameters fout zijn.' De parameters van methode 2 uit tabel 4.4.2 
vertonen kleine afwijkingen ten opzichte van de exacte parameters 
(tabel 4.4.2). Tengevolge van deze afwijkingen worden de coëfficiënten 
complex. De coëfficiënten B~ zijn kennelijk zeer gevoelig voor kleine 
veranderingen in de eigenfrequenties en dempingen. Uit formule (2.5.16) 
volgt dan dat ook de statische diëlektrische constante zeer gevoelig is 
voor veranderingen in de eigenfrequenties en dempingen. Dit volgt ook uit 
de berekeningen. Met de parameters van methode 2 uit tabel 4.4.2 vinden 
we Es = 22.6; met de exacte parameters vinden we Es = 21. 
Hoe gevoelig de coëfficiënten B~ en Es zijn voor kleine veranderingen in 
de parameters, moge blijken uit figuur 5.1.1, waarin de reflectiecoëfficiënt 
als functie van v uitgezet is voor zowel het uitgangspunt (de gefactoriseerde 
diëlektrische constante met de exacte parameters uit tabel 4.4.1) als 
het experimentele resultaat (de gefactoriseerde diëlektrische constante 
met de parameters van methode 2 uit tabel 4.4.2). . . 
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100 300 l.fOO 

figuur 5. 1.1 
Het modelreflectiespektrum. 

uitgangspunt, ooo : experimenteel resultaat. 

S'OO too 
') 

De overeenkomst tussen beide reflectiespektra is zeer goed. Blijkbaar is 
de precieze vorm van een reflectiespektrum sterk bepalend voor de grootte 
van de statische diëlektrische constante. 

Berekenen we met de gevonden set parameters (methode 2 tabel 4.4.2) 
de in het model gebruikte plasmafrequentie met behulp van de gegeneraliseerde 
Lyddane-Sachs-Teller relatie (formule (2.5.12)) dan vinden we vp = 351.9 cm-1. 
Met behulp van formule (2.5.13) vinden we voor dezelfde parameterset 
vp = 353.5 cm-1. De exacte set parameters levert zowel met de Lyddane
Sachs-Teller-relatie als met formule (2.5.13) vp = 368.2 cm-1. De Lyddane
Sachs-Teller-relatie en formule (2.5.13) geven dus inderdaad vrijwel 
identieke resultaten, die goed overeenkomen met de modelwaarde voor vp. 

Samenvattend kan men concluderen, dat de voor dit model gevonden 
resultaten de theorie afgeleid in paragraaf 2.5 bevestigen. 
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5.2 De metingen aan Cd3P2 __ . 

Van twee Cd3P2 - preparaten is de reflectie in het golfgetalgebied van 
50 cm-1 - 2000 cm-1 gemeten. Het gemeten spektrum van de beide samples 
(P 39-12 en P 39-14) is verderop in dit verslag te vinden (figuur 5.2.5 
en 5.2.6). Met behulp van de Kramers-Kranig relaties is vervolgens de 
diëlektrische constante van Cd 3P2 bepaald. In figuur 5.2.1 zijn voor sample 
P 39-12 zowel vE2 als vE2/(Ei + E2) uitgezet als functie van het golfgetal. 
Hetzelfde is in figuur 5.2.2 gedaan voor sample P 39-14. 
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vE2 (----) en vE2/(Ei + E2) (---) van preparaat P 39-12 als functie van het 
golfgetaL Gegevens P 39-12: N = 2.7 1024 m-3, l-l = 0.175 m2;vs, m'*'= 0.052 mo. 
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vE2 (---) en vE2/(Ei + E2) (---) van preparaat P 39-14 als functie van 
het golfgetal. 

Van preparaat P 39-14 is de elektronenconcentratie niet bekend, omdat dit 
preparaat gesneuveld is direct na de reflectiemetingen. Daar beide preparaten 
afkomstig zijn van dezelfde staaf (P 39) en overeenkomstige rangnummers 
hebben, weten we echter dat dit preparaat dezelfde eigenschappen heeft 
als P 39-12. De 11 ruis 11 in beide grafieken in de buurt van 50 cm-1 en 300 cm-1 

wordt veroorzaakt door respectievelijk de uitgevoerde extrapolatie voor 
golfgetallen kleiner dan 50 cm-1 en de aanpassing van interferometerspektra 
aan Beckmanspektra. Uit de figuren 5.2.1 en 5.2.2 kunnen we de eigenfrequenties 
en dempingen van de transversale fononen en de gekoppelde plasman-fonon 
modes bepalen volgens methode 1 van paragraaf 2.6. Deze zijn-weergegeven 
in tabe 1 5. 2 .1. 

Sample nll ~21 n12 n22 n13 n23 8t1 rtl 8t2 rt2 
{cm-1) -1 (cm ) -1 (cm ) (cm-1) (cm-1) (cm -l) (cm-1) (cm-1) (cm-1) (cm-1) 

P-39-12 185 16 253 4 425 45 229 6 255 5 
p 39-14 185 15 250 5 421 43 232 7 257 4 

·< 

Tabel 5.2.1 
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Ook de polen-nulpunten methode, zoals beschreven in hoofdstuk 4 hebben 
we toegepast op de beide Cd3P2 - spektra met de volgende resultaten 
(tabel 5.2.2): 

Sample -1 n11 (cm ) -1 n21 (cm ) -1 n12 (cm ) -1 n22 (cm ) -1 
n13 (cm ) -1 n23 (cm ) 

p 39-12 196 ± 4 16.4 249.5 9.7 428.5 24.5 
p 39-14 196 ± 4 17.7 249.0 5.3 421.0 31.9 

Sample -1 etl (cm ) -1 r t1 (cm ) -1 et2 (cm ) -1 r t 2 (cm ) 

p 39-12 229 4.5 258 9.0 
p 39-14 231 4.5 259 7.4 

Tabel 5.2.2 

Het convergentiecriterium waaruit de nulpunten en polen ·bepaald worden, 
is voor preparaat P 39-12 weergegeven in figuur 5.2.3 (nulpunten) en 
figuur 5.2.4 (polen). Voor ieder(e) nulpunt (pool) is tevens de meest ideale 
stapgrootte H voor de bepaling van de afgeleiden aangegeven. 

figuur 5.2.3 
Convergentiecriterium voor de nulpuntsbepaling (preparaat P 39-12) . 

. ' . ' 
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figuur 5.2.4 
Convergentiecriterium voor de poolbepaling (preparaat P 39-12). 

Uit figuur 5.2.3 volgt dat het nulpunt bij 196 cm-1 vrij onnauwkeurig te 
bepalen is; het reële deel van dit nulpunt kan in feite liggen tussen 
191 cm-1 en 200 cm- 1. 

Een vergelijking van de resultaten uit tabel 5.2.1 en 5.2.2 laat zien 
dat de eigenfrequenties bepaald met beide methoden slechts kleine 
verschillen ten opzichte van ~lkaar vertonen. De dempingen vertonen, zoals 
te verwachten is, grotere verschillen. Voor de bepaling van de eigenfre
quenties lijken de beide methoden in dit geval dus even goed. 

Uit de ligging van de parameters voor het preparaat P 39-14 ten 
opzichte van die van het preparaat P 39-12 kunnen we concluderen dat 
beide preparaten ongeveer dezelfde elektronenconcentratie hebben. 

Opvallend is het grote verschil tussen de met beide methoden gevonden 
waarde voor n23 (taqel 5.2.1 en 5.2.2). De mogelijke oorzaak van dit grote 
verschil is uit figuur 5.2.2 te destilleren. Preparaat P 39-14 vertoont 
één extra nulpunt bij 650 cm-1. Dit extra nulpunt wordt veroorzaakt door 
een eXtra maximum in de reflectie vlak achter de plasmakant (figuur 5.2.6). 
In de literatuur19 werd aangetoond dat dit extra maximum ontstaat tengevolge 
van inhomogene ladingsverdelingen in het sample. De elektronenconcentratie 
is aan de oppervlakte kleiner dan in de rest'van het sample. 
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Preparaat P 39-12 bezit ook zo'n extra maximum in de reflectie (figuur 5.2.5). 
Het extra nulpunt ligt nu bij 825 cm-1 en valt in figuur 5.2.1 buiten 
de schaal. Vermoedelijk bepalen we met de polen-nulpunten methode 
ten gevolge van het hier beschreven effect een foutieve demping Q23 , 
terwijl vE2/(Ei + E2) minder gevoelig voor dit verschijnsel is. 

De grote onnauwkeurigheid waarmee het kleinste nulpunt (tabel 5.2.3) 
bepaald kon worden, wordt veroorzaakt door het feit dat E2 in een klein 
golfgetalgebied in de buurt van 185 cm-1 snel daalt en erg klein wordt 
(figuur 5.2.3) of zelfs (zwak) negatief wordt (figuur 5.2.4). Deze meetfout 
creëert voor de computer een extra nulpunt en tijdens het iteratieproces 
kiest hij dan eens het ene en dan weer het andere dichtbij gelegen nulpunt. 
Dit veroorzaakt de onnauwkeurigheid in de kleinste eigenfrequentie. 

Met behulp van de gevonden parameters kunnen we bijvoorbeeld voor 
preparaat P 39-12 met de gefactoriseerde diëlektrische constante de 
theoretische reflectie berekenen. Deze is in figuur 5.2.5 weergegeven. Bij 
deze berekening is de set parameters gebruikt van tabel 5.2.2, behalve 
voor de parameter Q23 . Om genoemde reden werd hiervoor Q23 = 45 cm-1 

genomen. Experimenteel werd verder nagegaan dat de kleinste eigenfrequentie 
bij 191 cm-1, de linkergrens van het nauwkeurigheidsinterval in tabel 5.2.2, 
ligt. Deze waarde is hier gebruikt. De plasmandemping van preparaat P 39-12 
wordt uit Van der Pauw-metingen bepaald en is gelijk aan 102 cm-1• 
e

00 
= 14 bij Cd3P2 • 
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Gemeten (ooo) en berekende (---) reflectiecurve van preparaat P 39-12. 
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figuur 5.2.6 
Gemeten (xxx) en berekende (---) reflectiecurve van preparaat P 39-14. 

Met de parameters uit tabel 5.2.2 en yp = 102 cm-1 is ook het theoretisch 
spektrum van preparaat P 39-14 gegenereerd (figuur 5.2.6). Uit de figuren 
5.2.5 en 5.2.6 kunnen we concluderen dat theorie en experiment goed met 
elkaar overeenkomen. Slechts het oppervlakte-effect konden we in het 
theoretisch spektrum niet inbouwen; hierdoor is vlak achter de plasmakant 

. , 

de overeenkomst slecht. De plasmandemping yp , die uit v.d. Pauw-metingen20 

gehaald wordt, is gebaseerd op bulkeigenschappen. De plasman-demping in de 
oppervlakte-laag is niet gelijk aan de bulk-plasmon-demping. Dit verklaart 
onder andere waarom bij preparaat P 39-12 de plasmakant in theoretisch 
en gemeten spektrum niet.samenvallen. 

In tabel 5.2.3 zijn de op verschillende manieren berekende plasma
frequenties van de preparaten P 39-12 en P 39-14 gegeven. 

preparaat vp (cm-1) uit vp (cm-1) uit -1 vp (cm ) 
vergelij~ing (2.5.12) vergelijking (2.5.13) met v.d. Pauw 

p 39-12 345.6 353.6 575 
p 39-14 335.1 359.5 ---

Tabel 5.2.3 
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Bij de berekeningen ZlJn de parameters uit tabel 5.2.2 gebruikt. Uit deze 
tabel blijkt dat uit de gegeneraliseerde Lyddane-Sachs-Teller relatie en 
vergelijking (2.5.13) dezelfde plasmafrequentie volgt. De plasmafrequentie, 
bepaald uit Van der Pauw-metingen, staat daarmee in schril contrast. De 
elektronenconcentratie aan de oppervlakte is blijkbaar veel lager dan in 
het sample zelf. 

Cd3P2 bezit twee transversale modes, gekarakteriseerd door de in tabel 
5.2.2 weergegeven intrinsieke parameters. De gevonden eigenfrequenties 
zijn in overeenstemming met de eigenfrequenties, die Van Oosterom8 vond. 
Met behulp van de parameters uit tabel 5.2.2 kunnen we met behulp van 

+ vergelijking (2.5.8) de coëfficiënten Bk berekenen. We vinden (bij de 
berekening zijn de parameters van preparaat P 39-12 gebruikt): 

+ - . -1 Bï = + 857.6- 278.61 cm 
+ - -1 82 = + 452.5 - 55i cm 

De hoogfrequente diëlektrische constante van Cd3P2 is gelijk aan 14.0 ± 0.5. 
Met behulp van vergelijking (2.5.16), de coëfficiänten a: , de para~eters 
van de transversale modes (tabel 5.2.2) en E vinden we voor de statische 

00 

diëlektrische constante van intrinsiek Cd3P2 een waarde van 25 ± 1. Deze 
waarde voor Es is in goede overeenstemming met de waarde 26 die Aubin et al. 21 

uit transportmetingen vonden. Van Oosterom8 vond een waarde van 20 ± 2. 
Van Oosterom verkreeg deze waarde echter door de reflectie bij v = 150 cm- 1 

van een preparaat met een zeer lage elektronenconcentratie als benadering 
voor de reflectie bij v = 0 cm-1 te nemen. Deze methode is niet juist, 
zodat de door hem gevonden waarde onbetrouwbaar is. Deze methode hoort 
echter wel hogere waarden te geven. Genoemde parameters van-de transversale modes 

kunnen we nu tezamen met de coëfficiënten B~ = D~ substitueren in Ë(w) gegeven 
door vergelijking (2.5.11). Door daarna de wortels van Ë(@) = 0 te bepalen 
als functie van de plasmafrequentie en de plasmondemping, verkrijgen we de 
eigenfrequenties en dempingen van de gekoppelde plasman-fonon modes bij 
variërende koppeling tussen de longitudinale fononen en het plasmon. 

In figuur 5.2.7 zijn de eigenfrequenties n1j van het gekoppelde 
plasman-fonon systee~ als functie van de plasmafrequentie voor enkele waarden 
van de pla~mondemping uitgezet. Voor de dempingen n2j is hetzelfde gedaan in 
figuur 5.2.8. 

Uit de figuren 5.2.7 en 5.2.8 kunnen we een aantal conclusies trekken. 
Voor vp )> n1j (j = 1,2,3) is de grootste mode n13 in goede benadering een 
zuivere plasman-mode gegeven door de vergelijking: 
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figuur 5.2.7 
Eigenfrequenties ~1 . van de longitudinale modes bij Cd3P2. Parameter in de 

J -1 -1 figuur is de plasmandemping Yp . yp : (-----) 102 cm , (---) 240 cm , 
(-- -) 540 cm-1• 
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figuur 5.2.8 
Dempingen n2 . van de longitudinale modes bij Cd3P2 . Parameter in de 

J -1 -1 figuur is de plasmandemping yp . Yp : (---) 102 cm , (---) 240 cm , 
(- - -~ 540 cm -1 
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De kleinste mode n11 is een zuivere fonen-mode, die asymptotisch naar de 
transversale fonenfrequentie e11 nadert vanwege de wisselwerking met het 
plasmon. De middelste mode n12 ligt opgesloten tussen de twee transversale 
fononfrequenties, verschuift slechts weinig met de plasmafrequentie en is 
een zuivere fonen-mode. Voor kleine plasmafrequenties (vp ~ n1j) is de 
situatie precies omgekeerd. De kleinste mode is nu een plasman-mode 
(echter met eigenfrequentie n11 * (v~ - y~)i tengevolge van de optredende 
koppeling), terwijl de grootste mode een zuivere fanon-mode is. Tussen 
de twee genoemde gebieden ligt een gebied met sterke koppeling, waarin 
we aan n11 en n13 geen duidelijk fonen- of plasmenkarakter kunnen 
toekennen. 

Een interessante situatie doet zich voor bij die plasmafrequentie 
waarbij de kleinste eigenfrequentie nul wordt (punt c1 tot en met c3 in 
de figuren 5.2.7 en 5.2.8). Uit figuur 5.2.8 zien we dat bij deze vp 
één dempingstak zich splitst in twee deeltakken. Voor plasmafrequenties 
kleiner dan zo•n vertakkingspunt blijft de kleinste eigenfrequentie gelijk 
aan nul. We hebben dus twee zuiver imaginaire longitudinale modes. Het 
vertakkingspunt zelf is een tweevoudig nulpunt. Fysisch betekent dit 
(figuren 5.2.9 a,b,c,d) dat bij een verlaging van de elektronenconcentratie 
een nulpunt van de diëlektrische constante en het bijbehorende 
spiegelsymmetrische nulpunt naar elkaar toe bewegen (a} en precies samen
vallen op de imaginaire as (b). Hier splitst het dubbel nulpunt zich op in 
twee zuiver imaginaire nulpunten (c), totdat bij intrinsiek materiaal 
(vp = 0 cm-1) twee zuiver imaginaire nulpunten 0 en iyp zijn ontstaan (d). 
Deze laatste twee zuiver imaginaire nulpunten zorgen ervoor dat de twee 
zuiver imaginaire polen tengevolge van aanwezigheid van het plasman 
verdwijnen, waardoor precies Êf van formule (2.4.2) ontstaat voor 
intrinsiek materiaal. Het hier geschetste proces is in onderstaande 4 
figuren tot uitdrukking gebracht. 
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4 karakteristieke stadia van de ligging van polen (x) en nulpunten (o) 
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Om het berekende verloop van de takken door metingen te kunnen bevestigen, 
werd van enkele door Van Oosterom8 gemaakte preparaten met lage elektronen
concentraties (N ~ ~.1022 m-3) de reflectie bepaald met behulp van de 
Michelson-interferometer. Deze preparaten waren gedoped en daarna geëtst. 
Het etsproces creëert putjes in het oppervlak van het sample. Deze putjes 
hebben blijkbaar zodanige afmetingen dat zij de spektra in het ver-infrarood 
niet beïnvloeden, getuige de meetresultaten. Bij 2000 cm-1 was de reflectie 
echter voor geëtste preparaten nog maar 10 % in plaats van 32 % normaliter. 
Beekman-metingen aan deze preparaten zijn dus niet betrouwbaar. De reflectie 
voor geëtste preparaten is dus slechts tot 300 cm-1 bekend; daardoor kunnen 
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we geen Kramers-Kranig analyse op de reflectie van deze preparaten 
uitvoeren om de pa rameters te bepa 1 en. Daa ram is de va 1 gende werkwij ze 
gehanteerd: 

Uit Van der Pauw-metingen zijn de elektronenconcentratie en de beweeglijkheid 
van het sample bepaald. Uit de elektronenconcentratie en beweeglijkheid 
kunnen we de plasmafrequentie en plasmandemping bepalen. Uit vergelijking 
(2.5.10) bepalen we dan bij deze vp en y de longitudinale eigenfrequenties 

p + 
en dempingen. De parameters van de transversale modes en de coëfficiënten Dk 
liggen reeds vast. Daar alle parameters nu bekend zijn, genereren we met 
behulp van de gefactoriseerde diëlektrische constante het spektrum en 
vergelijken het met de metingen. 

We hebben deze werkwijze gehanteerd bij drie preparaten. De resultaten 
zijn weergegeven in tabel 5.2.4 en de figuren 5.2.10 tot en met 5.2.12. 

preparaat vp Yp Qll Q21 Q12 Q22 Q13 Q23 Q14 

(cm-1) -1 (cm ) (cm-1) (cm-1) (cm-1) (cm-~) -1 (cm ) (cm-1) (cm-1) 

p 42-9 360 126 193.0 21.1 249.4 10.1 433.8 68.2 ---
p 42-5 103 133 43.0 62.4 245.7 9.0 324.5 31.5 ---
p 42-2 62 176 0 13.4 245.5 8.9 320.3 29.2 0 

Tabel 5.2.4 
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figuur 5.2.10 
Gemeten (xxx) en berekend (---) reflectiespektrum van preparaat P 42-9. 
Gegevens P 42-9: N = 1.1 .1024 m-3, ~ = 0.14 m2;vs , m• = 0.054 mo • 
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figuur 5.2.11 
Gemeten (xxx) en berekend (---) reflectiespektrum van preparaat P 42-5. 
Gegevens P 42-5: N = 6.8 1022 m-3, ~ = 0.17 m2/Vs , m* = 0.041 m0 • 
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Gemeten (xxx) en berekend (---) reflectiespektrum van preparaat P 42-2. 
Gegevens P 42-2: N = 2.5 1022 m-3, ~ = 0.13 m2/Vs , m* = 0.041 mo • 
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Uit de figuren 5.2.10 tot en met 5.2.12 blijkt dat theorie en experiment 
tot 260 cm-1 goed met elkaar overeenkomen. De kleine verschillen die 
voor v < 260 cm-1 optreden, kunnen verklaard worden door de onnauwkeurige 
dempingen en de grote fout in de plasmafrequentie, bepaald uit Van der 
Pauw-metingen (10 à 20 %). Het bepalen van de plasmandemping uit 
Van der Pauw-metingen is nog veel onnauwkeuriger8 • Voor golfgetallen 
groter dan 260 cm-1 is er een slechte overeenkomst tussen de gegenereerde 
spektra en de metingen. Van Oosterom8 nam aan dat dit verschil veroorzaakt 
werd doordat in het gebruikte model twee zwakke transversale fononen te 
weinig meegenomen werden: een fonon bij 290 cm-1 en één fonon bij 310 cm-1• 
Met deze beide extra fononen verkreeg hij in dit golfgetalgebied inderdaad 
betere aanpassingen. De verklaring waarom wij deze fononen dan niet vinden 
met de gebruikte Kramers-Kranig analyse bij de preparaten P 39-12 en P 39-14 
zou dan moeten luiden dat wij in dit gebied bij 300 cm-1 juist overschakeien 
van interferometermetingen naar Beekman-metingen en door deze overschakeling 
het effect van deze twee fononen onderdrukt hebben. Het is echter de vraag 
of twee zwakke fononen een dergelijk grote invloed ~p het spektrum kunnen 
hebben bij lage elektronenconcentraties. Bij hogere ele~tronenconc~ntraties 
(P 42-9) en vooral bij preparaten zonder doop (P 39-12 en P 39-14) 
worden met slechts twee fononen veel betere aanpassingen verkregen. Daarom 
zou het hier beschreven effect wel eens door het etsproces veroorzaakt 
kunnen worden. Overigens veranderen de figuren 5.2.7 en 5.2.8 niet 
erg veel als nog 2 extra transversale fanenen in rekening gebracht moeten 
worden. Men verkrijgt 2 extra takken, die eenzelfde verloop hebben 
als Q12 . 

5.3 De metin_gen aan Cd~-· 

In figuur 5.3.1 is van een Cd3As 2 - preparaat (As 32-4) de reflectie als 
functie van het golfgetal weergegeven. 
De beweeglijkheid Van Cd3As 2 is een faktor 10 groter dan de beweeglijkheid 
van Cd3P2 . De plasmandemping ligt dus in de orde van grootte van 10 cm-1 

Indien de reflectie voor kleine frequenties (v < 100 cm-1) bij Cd3As 2 
voornamelijk bepaald werd door de vrije elektronen, dan zou deze kleine 
plasmandemping tot gevolg hebben dat de reflectiecoëfficiënt in dit 
frequentiegebied ongeveer 1 is. Dit wordt experimenteel niet waargenomen 
(figuur 5.3.1). Vermoedelijk spelen bij Cd3As 2 ook fononen een rol bij 
kleine frequenties. Het is dan echter zeer twijfelachtig of de gebruikte 
lineaire extrapolatieCD (figuur 5.3.1) de reflectie voor frequenties 
kleiner dan 50 cm-1 voldoende goed weergeeft, 



- 73 -

O.l. 

OI 

0 ~---------,o-o--------~l~oo--------~3o-o--------~4~ •• --------~~ 

v [cm"'] 

figuur 5.3.1 
Gemeten (xxx) en berekende(---,------) reflectiecurve van preparaat 
As 32-4. Q) , ® , {])geven de diverse gebruikte extrapolatiemethoden 
weer voor golfgetallen kleiner dan 50 cm- 1. Voor het onderscheid tussen 
(---) en (-- -) wordt verwezen naar de tekst. 

Werd bij Cd3P2 de reflectie voor kleine fr·equenties hoofdzakelijk bepaald 
door de intrabandbijdrage met een grote plasmondemping, waardoor lineaire 
extrapolati~~een goede method~ is 1

, bij Cd3As2 is het noodzakelijk het 
verloop van de reflectie ook voor kleine frequenties goed te kennen. 

Gebruiken we bij gebrek aan beter toch maar de in figuur 5.3.1 met 
Q) aangegeven lineaire extrapolatie en berekenen we daarna met behulp 
van de Kramers-Kronig integraal vE2 en vE2/(Ei + E2) als functie van v, 
dan verkrijgen we figuur 5.3.2. Uit deze·figuur volgt dat de analyse van 
Cd3As2 - spektra veel gevoeliger is voor meetfouten en ruis in de metingen 
dan die van Cd3P2 - spektra. Het hoge ruisniveau bemoeilijkt het bepalen 
van de parameters. -

Uit figuur 5.3.2 volgt dat Cd3As2 4 transversale fonon-modes heeft 
(aangegeven met ~). De bijbehorende parameters zijn tezamen met de gevonden 
1 ongi tudi na 1 e modes (in figuur 5. 3. 2 aangegeven met~ ) weergegeven in 
tabel 5.3.1. In dezelfde tabel zijn ook de resultaten bij toepassing van 
de polen-nulpunten methode weergegeven. 
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figuur 5.3.2 
vE2 (---) en vE2/{Ei + Ez) (---) als functie van v voor preparaat As 32-4. 
Gegevens As ·32~4: N = 8.2 1023 m-3, ~ = 2.5 m2;vs, m*= 0.037 m0 • 

Methode Qll Q21 Q12 Q22 

(cm-1) (cm -1) (cm-1) (cm-1) 

1 146 4 176 2 
2 144 8.3 174.5 11.2 

Methode 8t1 rtl 8t2 rt2 

(cm-1) (cm-1) (cm-1) ~cm- 1 ) 

1 88 22 163 13 
2 80 9.6 153 10.5 

Q13 Q23 

(cm-1) cm-1) 

217 2 
214.5 13.3 

8t3 rt3 

(cm-1) cm-1) 

181 10 
182 9.7 

Q 14 .. 

(cm-1) 

327 
328 

8t4 

(cm-1) 

218 
220 

Q24 

(cm-1) 

12 
6.5 

rt4 

(cm-1) 

3 
9.2 

yp = 12 cm-1 
-1 v = 352.5 cm 

p 
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In tabel 5.3.1 is: 
-methode 1: parameters bepaald uit vE2 en vE 2/(El + E2)· 
- methode 2: parameters bepaald met behulp van de polen-nulpunten methode. 

De overeenkomst tussen de parameters bepaald met behulp van beide methoden 
is hier slechter dan bij Cd3P2 . Omdat er in figuur 5.3.2 een sterke 
overlap is, wat duidt op een sterke wisselwerking, worden de parameters, 
vooral de dempingen, bepaald met de polen-nulpunten methode, betrouwbaarder 
geacht. 

In tabel 5.3.1 zijn evenveel polen als nulpunten vermeld. Voegen we 
daarbij nog de polen 0 en iyp , dan betekent dit dat we één nulpunt 
te kort komen of een pool teveel hebben. We kunnen ons dan afvragen of 
de gevonden piek bij 88 cm-1 in figuur 5.3.2 werkelijk veroorzaakt wordt 
door een transversaal fonon of misschien een gevolg is van de gebruikte 
extrapolatie. Immers, ook bij Cd3P2 was enige structuur aanwezig in een 
omgeving van 50 cm-1 in figuren van vE2 en vE2/(El ~ E2) als functie van 
v (figuren 5.2.1 en 5.2.2). Deze ''ruis" was een gevolg van de gebruikte 
extrapolatie. Genereren we het spektrum van preparaat As 32-4 met -
gebruikmaking van de parameters uit tabel 5.3.1 methode 2, aannemende dat 
geen transversaal fonen bij 80 cm-1 aanwezig is (we verwerpen één pool), 
dan verkrijgen we de getrokken curve in figuur 5.3.1. Dit verloop is voor 
kleine frequenties in overeenstemming met de kleine plasmandemping van 
Cd3As 2; echter in tegenspraak met de meting. Verder vonden we dat de piek 
bij 88 cm-1 in figuur 5.3.2 niet verdween bij gebruikmaking van extrapolatie
methode (g) of ® (figuur 5.3.1); slechts kleine veranderingen waren te 
herkennen in figuur 5.3.1 bij gebruik van deze extrapolatiemethoden. 
Om bovengenoémde 2 redenen en 'omdat de piek zo groot is, hebben we aangenomen 
dat bij 80 cm-1 een transversale mode aanwezig is en we dus een nulpunt 
tekort komen. 

We kunnen de gegeneraliseerde Lyddane-Sachs-Teller relatie gebruiken 
--;.:: ' 

om een schatting van de ligging van het ontbrekende nulpunt te maken. 
Gebruik makende van de plasmafrequentie, bepaald uit Van der Pauw-metingen 
(tabel 5.3.1) vinden we als schatting: wt5 = 98 cm-1• In een omgeving van 
98 cm-1 werd echter ~et behulp van beide gebruikte methoden geen nulpunt 
gevonden. Nemen we gewoon een nulpunt aan bij 97.8 + 6i cm-1 en genereren 
we met gebruikmaking van de parameters uit tabel 5.3.1 methode 2 het 
spektrum dan verkrijgen we in twee frequentiegebieden een sterk negatieve 
E2 , hetgeen fysisch onmogelijk is. Met behulp van de "trial and error" -
methode werd de beste aanpassing aan het gemeten spektrum verkregen door 
twee zuiver imaginaire nulpunten 0 en 12i cm~ 1 aan te nemen voor de twee 
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ontbrekende nulpunten (figuur 5.3.1 gestreepte curve). Berekening van de 
bijdrage tot de statische diëlektrische constante (vergelijking (2.5.16)) 
van het fonon met een eigenfrequentie van 80 cm-1 levert dan echter 
een negatieve bijdrage op, hetgeen ook fysisch onmogelijk is. Bovendien 
is dan niet a.an de gegeneraliseerde Lyddane-Sachs-Teller relatie voldaan. 
Beide oplossingen zijn dus niet correct. Om de juiste ligging van wt

5 
te kunnen bepalen, zijn metingen voor frequenties kleiner dan 50 cm-1 

nodig. 

In de figuren 5.3.3 tot en met 5.3.5 is van een drietal andere 
Cd3As2 - preparaten het verloop van vE2 en vE2/(Ei + E2) als functie van 
v weergegeven. In tabel 5.3.2 zijn de nulpunten en polen, bepaald met de 
polen-nulpunten methode, weergegeven van deze preparaten. 

l.s.lo" 
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vE2 (---) en vE2/(Ei + E2) (---) als functie van v voor preparaat As 32-10. 
Gegevens As 32-10: N = 8.6 1023 m-3 , ~ = 2.1 m2/Vs, m•= 0.037 mo • 
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preparaat nu n21 nl2 n22 nl3 n23 nl4 024 

(cm- 1) (cm-1) (cm-1) (cm-1) -1 (cm ) -1 (cm ) (cm-1) -1 (cm , 

As 32-10 139 9.9 174 10.8 211 14 297 9.1 
As 54-11 --- --- --- --- --- --- 459 36 
As 53-10 144 16 --- --- --- --- 385 59 

preparaat 8tl ru 8t2 rt2 8t3 r t3 8 t4 rt4 

k cm -1) (cm-1) (cm-1) cm- 1) (cm-1) (cm-1) (cm- 1) (cm -l) 

As 32-10 82 12.3 153 7.9 183 10 218 9.7 
As 54-11 80±10 9±3 --- --- --- --- --- ---
As 53-10 100 13 154 15 -- --- -- ---

Tabel 5.3.2 

Uit deze figuren en tabel kunnen we concluderen dat het aantal modes, 
dat we vinden, variëert. Opvallend is dat de preparaten As 32-4 en 
As 32-10 met ongeveer gelijke elektronenconcentraties wel hetzelfde 
aantal modes opleveren. Tevens valt op dat het aantal gevonden longitudinale 
modes steeds gelijk is aan het aantal gevonden transversale modes 
(tabel 5.3.2). De sterke vormverandering van vE2 en vE2/(Ei + Ez) als 
functie van v voor de geanalyseerde preparaten met opklimmende elektronen
concentratie kunnen we op dit moment nog niet verklaren. Misschien valt 
een pool bij hogere elektronenconcentraties samen met een nulp~nt. Om 
enige uitspraken te kunnen doen over de plasmen-fonen koppeling in Cd3As 2 
zijn metingen nodig in het gehele golfgetalgebied van 0 cm-l - 2000 cm-1. 
De metingen moeten veel meer ruisvrij zijn dan bij Cd3P2 • Volgt uit een 
meting een volledige set parameters voor een Cd3As 2 - preparaat, dan kan 
men daarna op dezelfde manier te werk gaan als bij Cd3P2 (paragraaf 5.2). 
Men kan dan ook de statische diëlektrische constante van Cd3As2 bepalen. 

5. 4 Suggesties voo.r verbeteringen. 

a) Het is, vooral bij Cd3As2, noodzakelijk om metingen in het golfgetal
gebied van 0 cm- 1 - 50 cm-1 te gaan verrichten. Immers, de reflectie 
in dit golfgetalgebied bepaalt het teken van El voor kleine frequenties, 
zoals te zien is in figuur 5.4.1, waarin voor preparaat As 32-4 het 
verloop van El als functie van v is wee~gegeven bij gebruik van 

respectie~el ij~ d~ ~xt~ap~latiemethoden Q) en ® uit figuu~ 5 .3.1. 
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'100 

tOO 

0 

-100 

figuur 5.4.1 
Het verloop van El bij gebruik van twee verschillende extrapolatie-methoden. 

(D El bij gebruik van de extrapolatie-methode (i) uit figuur 5.3.1. 
® : El bij gebruik van de extrapolatie-methode ® uit figuur 5.3.1. 

Daarnaast heeft de reflectie in het gebied van 0 cm-l - 50 cm-l nog een 
grote invloed op E2 • 
Dit alles heeft tot gevolg dat we, naast eventuele nulpunten in dit gebied, 
ook de zuiver imaginaire polen 0 en iyp niet kunnen bepalen met behulp van 
de polen-nulpunten methode. Dit is een nadeel. Nu bepalen we de plasman
demping uit d~ formule Yp = e/{2~cm*~) [cm-1], hetgeen erg onnauwkeurig 
is, omdat m* niet exact bekend is en de fout in de bepa 1 i ng van ~ uit 
Van der Pauw-metingen groot is (10%- 20%). 

Om de reflectiecoëfficiënt van een sample te bepalen in het frequentie
gebied van 0 cm-l - 2000 cm-l kan men het beste drie metingen verrichten: 

1. een interferometermeting in het gebied van 10 cm-l - 100 cm-l met behulp 
van een 25 ~m beamsplitter en aangepaste filters. 

2. Een interferometermeting in het gebied van·50 cm-l- 450 cm-l met behulp 

van een 6.25 ~m beamsplitter en aangepaste filters. 
' . ' . 
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3. Een Beekman-meting in het gebied van 300 cm-1 - 2000 cm-1• 

Om meting 2 met de interferometer uit te kunnen voeren, moet als 
detector een diamant Golay-cel gebruikt worden. De Ge-bolometer met 
zijn saffierfilter is hiervoor niet geschikt. Het voordeel van het doen 
van genoemde drie metingen is verder nog dat men brede overlapgebieden 
heeft voor elk meetgebied. Aanpassing van een interferometermeting aan 
een Beekman-meting behoeft dan niet te geschieden op de steile plasmakant, 
zoals nu vaak het geval was. 

b) Om ijkspiegels met eenzelfde oppervlakte als de samples te verkrijgen, 
kan men van twee opeenvolgende preparaten uit een cilindrische staaf 
er één laten opdampen met aluminium en als ijkspiegel gebruiken voor 
het andere. 

c) De lamp kan waarschijnlijk beter met stromend water, rechtstreeks uit 
de kraan, gekoeld worden dan via een gesloten circuit, omdat de temperatuur 
van het kraanwater stabieler is dan die van het water in het ge~loten 
circuit (laboratorium-temperatuur). 

d) Vergel~jken we tenslotte nog de beide gebruikte methoden voor het bepalen 
van de parameters! Bij Cd3P2 vinden we slechts geringe verschillen tussen 
de met beide methoden bepaalde parameters. Bij Cd3As2 geniet de polen
nulpunten methode echter duidelijk de voorkeur. De dempingen bepaald 
met de polen-nulpunten methode lijken hier realistischer; dit is echter 
nog niet expliciet aangetoond. Deze dempingen zijn van belang bij de 
bepaling van de statische diëlektrische constante. De kwaliteit van de 
polen-nulpunten methode is sterk afhankelijk van de hoeveelheid ruis in 
de metingen. De methode kan daarnaast waarschijnlijk nog verbeterd 
worden met de volgende methode om de afgeleiden te bepalen: 
Bepaal door wk en 2 buurpunten links en rechts een vijfdegraadskromme 
en bereken uit deze vijfdegraadskromme de afgeleiden in wk door gewoon 
te differentiëren. Deze methode om de afgeleiden te bepalen, verbetert 
waarschijnlijk de convergentie van de polen-nulpunten methode. 

e) De hier geopperde ideeën moeten door een groot aantal metingen met de 
verbeterde opstelling gestaafd worden. 
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5.5 Conclusies. 

- De parameters van de transversale modes in een gedegenereerde halfgeleider 
zijn gelijk aan de parameters van de transversale modes van het intrinsieke 
materiaal. 

- Een gedegenereerde halfgeleider bezit complexe karakteristieke coëfficiënten 
B~ , die invariant zijn voor de sterkte van de plasmon-fonon koppeling. 

- De coëfficiënten B~ en de parameters van de transversale fonon-modes 
bepalen eenduidig de statische intrinsieke diëlektrische constante. 

- Beneden een bepaalde kritische plasmafrequentie bezit een gedegenereerde 
halfgeleider twee aperiodiek gedempte longitudinale modes. 

- Voor de bepaling van de transversale en longitudinale modes leveren, 
toegepast op een model, zowel de nieuw ontwikkeldë polen-nulpunten methode 
als de methode van uitzetting van ve2 en ve2/(ei + e2) als functie van v 

goede resultaten. 

- De transversale en longitudinale modes van Cd3P2 zijn met behulp van beide 
gebruikte m~th9d~n te bepalen. 

- Cd3P2 bezit twee transversale fonon-modes. 

De statische diëlektrische constante van Cd3P2 is gelijk aan 25 ± • 

- Bij Cd3As 2 zijn tenminste 3 transversale fonon-modes aangetoond. 

- Bij Cd3As2 geeft de polen-nulpunten methode betere resultaten dan de 
methode van uitzetting van ve2 en ve2/(ei + e2) als functie van v. 
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Lijst van symbolen. 

-7 

0 totale diëlektrische verplaatsing 

E. t 1n 
-7 

H 
-7 

J 
-7 

pbound 
pfree 
A 

c 

e 

h 

H 

I 

K 

k 

m* 
fj 

n 

N 

R 

r 

locale veld 
magnetische veldsterkte 
stroomdichtheid van de vrije ladingsdragers 
polarisatie van de gebonden ladingsdragers 
polarisatie van de vrije ladingsdragers 
oppervlakte 
lichtsnelheid 
elementaire lading 
stapgrootte in de numerieke berekening van de Kramers-Kronig integraal 

d- d2 Ê stapgrootte in de berekening van arw en awr 
intensiteit 
responsiviteit van de detector 
cirkelgolfgetal 
effectieve massa 
de complexe brekingsindex 
reële deel van fi 

concentratie van vrije ladingsdragers 
reflectiecoëfficiënt 
complexe amplitude-reflectiecoëfficiënt 
overdrachtsfunctie in het frequentiedomein 
breedbandspektrum 
transmissiekarakteristiek filters 
amplitude-gemoduleerde interferogram 
fase-gemoduleerde interferogram 
optisch weglengteverschil 
totale complexe diëlektrische constante 
reële deel van Ê. 

imaginaire deel van E 
totale diëlektrische constante bij afwezigheid van vrije ladingsdragers 
de vrije ladingsdragersbijdrage tot Ê 

soo hoogfrequente diëlektrische constante 
Es statische diëlektrische constante van het intrinsieke materiaal 
Eo diëlektrische constante van het vacuüm 
Qj complex nulpunt van de diëlektrische constante 
8. complexe pool van de diëlektrische constante 

J 
Qlj reële deel van Qj 
I'?. imaginaire deel van Q. 

-J J 
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e1j reële deel van ej 
o2j imaginaire deel van ej 
r~j demping van een intrinsieke longitudinale fonon-mode 

w2j 

rtj 
Gtj 
wtj 
& 
~0 

p 

w 

w 

n 
K 

w =2ncv p p 
Yp 
T 

~ 

v=w/2nc 

eigenfrequentie van een ongedempte intrinsieke longitudinale fonon-mode 
demping van een intrinsieke transversale fonon-mode 
eigenfrequentie van een intrinsieke transversale fonon-mode 
eigenfrequentie van een ongedempte intrinsieke transversale fonon-mode 
complexe conductiviteit 
magnetische permeabiliteit voor vacuüm 
ladingsdichtheid 
complexe hoekfrequentie 
hoekfrequentie van het licht (reële deel van w) 
imaginaire deel van w 
extinctiecoëfficiënt 
plasmafrequentie 
plasmandemping 
botsingsrelaxatietijd 
fasecoëfficiënt van Fresnel 
golfgetal. 
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Appendix Al: De ligging van polen en nulpunten in het complexe vlak. 

In de Maxwellvergelijkingen kunnen we twee soorten basisoplossingen 
substitueren, namelijk: 

1. vlakke golven van de vorm ei~wt- .ï<.,:.rl. 
2. vlakke golven van de vorm e-l(wt - k.r) 

Het gebruik van basisoplossingen van de vorm 1. danwel 2. heeft consequenties 
voor de definities van een aantal grootheden en voor de ligging van de 
dempingen van de modes. Deze gevolgen zullen hier kort samengevat worden. 
In het nu volgende verhaa~ warde~ ~lle grootheden van een + voorzien 
als uitge~aan wordt van e1 (wt - k.r) en van een - als uitgegaan is van 
e-i(wt - k.r). 

De fouriergetransformeerden van het elektrische veld Ê(t) en de diëlektrische 
verplaatsing D(t) zijn als volgt gedefiniëerd: 

+-

Met behulp van de relaties: 

P(t) = D(t) - EoÊ(t) 

en het·causaliteitsbeginsel volgt hieruit: 

G±(w) = Ë±(w) - 1 =·I G(t- t')e+iw(t- t') d{t- t') 

0 

Gaan we over op complexe frequenties: 

w = w + in 

(Al-l) 

(Al-2) 

(Al-3) 

(Al-4) 

(Al-5) 

(Al-6) 



- Al. 2 -

en zetten we Ê voort in het complexe vlak, dan geldt: 

GO 

G±(W) = Ë±(W)- 1 = J G(t- t')e+iw(t- t')e±n(t- t') d(t- t') (Al-7) 

0 

G+(w) is begrensd voorn < 0 en G_(w) voorn > 0. Een stelling uit de 
wiskunde25 • 27 zegt dan dat G+(w) een reguliere functie is in het beneden
halfvlak en dat G_(w) een reguliere functie is in het bovenhalfvlak. 
Uit (Al-7) volgt verder dat27 : 

(Al-8) 

en dat Ë±(w.) nergens reële waarden aanneemt, behalve op de imaginaire as. 
Op de imaginaire as is Ê± altijd reëel en neemt af van een positieve waarde 
Es > 0 voor w = iO tot de waarde 1 voor w = + ioo. D~t betekent dat Ê+ 

geen nulpunten heeft beneden de reële as en Ê_ geen nulpunten boven de 
reële as. Omdat Ë+(w) een reguliere functie is beneden de reële as,- liggen 
de polen voor Ê+ op of boven de reële as. Voor Ê_ liggen ze op of beneden 
de reële as. 

Beschouw nu de functie 26 : 

(Al-9) 

g±(w) is een ·fàtsoenlijke functie met 3 polen en er geldt26 : 

Met behulp van deze functies g±(w) kunnen we de Kramers-Krenig relaties uit 
paragraaf 2.7 afleiden. De manier waarop we dit doen wordt voor de beide 
beschouwde gevallen hier kort met behulp van een figuur weergegeven. 
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1. golven van de vorm ei(wt - ~.r) 2. golven van de vorm e-i(wt - ~.r) 

n j 
---/ ~ 

/ '\ c2 

I \ 
Wo \ )(0 0 

x L--- --1 '-- -'-'-- - _J 
- - - - - - - ...., r - - "" ".,.. - ,.. - l \ ' .. --
\ __ w,...) I 

\ 

" 

• pool van g+ 
x pool van ~\ 
o nulpunt van Ê+ 

.-J(' 
/ c 

1 

~g+(W)dW = 2wiRes(-i) 
c, 

Ê+ = e:1 - ie:2 

fl = n - ÎK + 

J 

>( xo x 
0 0 

• pool van g_ 
x pool van Ê_ 
o nulpunt van Ê_ 

~ g_(W)dW = 2wiRes(+i) 
cl" 

Ê_ = e:1 + ie:2 
fl_ = n + iK 

o>< 

Met behulp van enige elementaire complexe functie-theorie worden uit de 
integralen de Kramers-Kranig relaties voor e:1 en e:2 gevonden. Deze zijn 
vermeld in paragraaf 2.7. 

----:)1 

w 
0 
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Appendix A2: Numerieke berekening van de Kramers-Kranig integraal. 

I 

Vo = 50 cm-1 

II 

I I 

v. 1v. v.+1 J- J J 

figuur A2-1 

We verdelen de Kramers-Krpnig integraal: 

in drie deel-integralen: 

I 
-t--

1 

I III 

I 

vn = 2000 cm-1 
.) 

(A2-1) 

(A2-2) 

<PI , ~II en <I>lii zijn integrale,n met dezelfde integrand als de integraal 
in (A2-1); slechts het integratiegebied is anders. Het integratiegebied van 
iedere deelintegraal, weergegeven door zijn index, is aangegeven in 
figuur A2-1. Daarnaast definiëren we nog de frequenties vj als: 

v. = Vo + j*h 
J 

met h = 1 cm-1 en n = 1950. 

( j =0 , 1 , 2 • • • • • n ) (A2-3) 

Voor discrete frequenties v' = vm = mh (m = 0,1,2, ••••• ) willen we de 
Kramers-Krenig integraal <I>(v') numeriek berekenen. 

De integraal <I>I(vm) is exact te berekenen: 

(A2-4) 
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Dit geldt eveneens voor integraal ~ 111 (vm): 

De integraal ~ 11 (vm) moet numeriek berekend worden met behulp van de 
Sirnpson-regel: 
Definiëren we: 

<P(v. ,v ) 
J m 

:"' _v m _1 n_G_R_( v-"j._)_l _R(_v_m].-) 

1T v~ - v 2 

J m 

dan volgt uit de Simpson-regel 15
: 

(A2-5) 

(A2-6) 

(A2-7) 

(A2-8) 

Omdat alle grootheden in de vergelijkingen (A2-4) tot en met (A2-8) bekend 
zijn, kan met behulp van vergelijking (A2-2) de Kramers-Kranig integraal 
berekend worden in discrete frequenties vm (m = 0,1,2 ••••• ). 
Merk op dat n even moet zijn! 
Gebruiken we in plaats van een constante extrapolatie een lineaire 
extrapolatie (figuur A2-1) voor frequenties kleiner dan 50 cm-l dan moet 

-1 -1 
va verschoven worden van 50 cm naar 0 cm • De deel-integraal ~I 

verdwijnt dan uit formule (A2-2). 
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Appendix A3: Oscillaties bij de nulpuntsbepaling. 

Beschouw de complex voortgezette Taylorreeks-ontwikkeling rondom een 
ontwikkelpunt wk (zie vergelijking (4.2.3)). 
Deze Taylorreeksontwikkeling voor een vaste frequentie wk schrijven we 
in een iets andere vorm: 

met 

Ë(w) = aw2 + bw + c 

a = a + ia. r 1 
b = b + ib. r 1 
c = c + ie. r 1 
w = w + in 
Ë(w) = El - iE2 

Substitueren we (A3-2) tot en met (A3-6) in vergelijking (A3-l), dan 
verkrijgen we: 

E' iÉ - (a w2 - a n2 - 2a.wn + b w - b.n + c ) + 1- 2- r r 1 r 1 r 

i (2a wn + a.w2
- a.n 2 + b n + b.w + c.) r 1 1 r 1 1 

(A3-l) 

(A3-2) 
(A3-3) 
{A3-4 )· 
{A3-5) 
(A3-6) 

(A3-7) 

De laatste vergelijking is ook anders op te schrijven. We kunnen het geheel 
beschrijven door middel van een vectorfunctie: 

(A3-8) 

Om een nulpunt van Ë(w) te vinden moeten we dus de volgende vergelijkingen 
oplossen: 

E•1(_w) = arw2 
- arn2 - 2a.wn + b w - b.n + c = 0 · 1 r 1 r (A3-9) 

- E'2(w) = 2a wn + a.w2 - a.n2 + b n + b.w + c. = 0 - r 1 1 r 1 1 
(A3-10) 

Volgens een stelling uit de wiskunde zijn (A3-9) en (A3-10) inhomogene 
kwadratische vormen: 



- A3.2-

{A3-U) 

(A3-12) 

met 

A = ( ar - a;) 

- a. - a 
1 r 

A' =(a; ar) 

a - a. r 1 

De matrix A heeft een eigenwaarde lal met eigenvector w
1 

= (ai . 

en een ei genwaarde - I a I met ei genvector ~ = ( ai ) •r -

ar+ lal 

= (:i·:- I•) De matrix A' heeft een eigenwaarde lal met eigenvector ~i 

en een ei genwaarde - I a I met ei genvector w2_ = (- ar \ 

a; + I al ) 

Kiezen we nu een middelpunt ~zodanig dat: 

Á.E. + .e. = A I~ + .e. I ;., 0 (A3-13) 

en kiezen we in dit middelpunt een assenstelsel evenwijdig aan ~l en ~ 
dan heeft vergelijking (A3-ll) ten opzichte van dit assenstelsel de 
vergelijking 

• Analoog geldt dat (A3-12) ten opzichte van een assenstelsel in het 
middelpunt~ met assen evenwijdig aan wi en ~ leidt tot: 

(A3-14) 

(A3-15) 



- A3.3 -

(A3-14) en (A3-15) stellen hyperbolen voor die ten opzichte van elkaar 
gedraaid zijn. Het nulpunt dat we zoeken is een van de twee snijpunten 
van de hyperbolen (A3-14) en (A3-15). Tekenen we voor een concreet 
geval de beide hyperbolen (figuur A3-1), dan zien we dat een nulpunt onder 
de re~le as ligt en dus niet voldoet: Voor de fout 6ar ten gevolge van 
de fout 6Ê in Ê plijkt in de praktijk te gelden 6ar ~ ar. Dit betekent 
dat de toevallige fout in ar groter dan 100 % is, waardoor ar toevallig 
van teken kan veranderen. Indien dit gebeurt, wordt het assenstelsel 
wi , w2 verdraaid en daarmee de hyperbool. Dientengevolge gaat het nulpunt 
verschuiven. Is a bijvoorbeeld nul, dan is het nulpunt 4 cm-1 verschoven 

r 
ten opzichte van de ligging in figuur A3-1. Dit effect, het verdraaien 
van de asymptoten van de hyperbolen ten gevolge van een fout van 100 % 
in de co~ffici~nt a veroorzaakt de oscillaties in de convergentiegrafiek · r 
bij de nulpuntsbepaling. 
Het hier beschreven effect treedt in dit speciaal geval op bij de co~ffici~nt 
ar; in het algemeen kan dit echter ook bij de andere coëffici~nten optreden • 

• .J ... 

figuur A3-1 

/ 

I I 

/ 
/ 

/ 

/A"' 
/ /~' 

/ 
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Appendix A4: Het computerprogramma THETAREF. 

100 $ .:)E f lt\!Sf ALLAf hk-J 
200 8EGli\i 
250 Sli'CLUDE "Il"iiLIB/ALGJL/i"uLU:.t~ .:h~ ..J:X:l\3" 
300 $!1'-iCWUE "EEA/~JI"ii::lJifi,'i!:::>" 

400 nu:.: 11-J < r HU:=" trii:iH•" ,r'!u:rtA::=ï >; 
450 nLE li'lio.XJ <r<l•'4W=t..Efvi0ft:, rv.tU~t:=lJ, ,.~lLEf t rt=7 > J 

soa ,.~ u..E JU r <r<I.'JU=Pl\1.'-lüi:.-. ,nu:rr M::=-; >; 
550 nu: ~oHf<IlfU:.:="Et'::ilLJL\I•",rvitu::iï:.:=IJ , ,.~ru:trPt:=7H 

700 1 i'<fE.l:é::k t'b ~ 1, V.: 2" .-.~pro.J,'JI.JJ 
soo INrE~~ A"a"c"ct; 
900 !'>EAU< l N" I":~" v.t" ~2" A" 8" v • .:;;h,J,\j(;;) J 
1000 C:=A+6J C1:=C+1J 
1100 Bi::(;;li'.J 
1200 t<EAL Al\i\Al' F "w"rtl:EMO: .~J"rJ"v,f"Gll: AJ" Ji•iL 1: 2" 1: CJ" 

fHC 1 : 2" 1 : C 1 J" KAKI" l<At\11 Ll : 1 000 JJ 1250 
1300 
1400 
1500 
1600 
1700 
1800 
1900 
2000 
2100 
2200 
2300 
2400 
2500 
2600 
2100 
asoo 
2900 
3000 
3100 
3200 
3300 
3400 
3500 
3600 
3700 
3800 
3900 
4000 
4100 
4200 
4300 
4400 
4500 
4600 
4700 
4800. 
4900 
5000 
5100 

Plo~AI<o~ t-lBo~KAPPAo~C:r'~ 1 "t:P::i2, frlE:f Al" L-il:.: I A2o~ ftit.fA3" frit:fA" 
V o~id o~K2o~t<o~~.,\.IUE:P::i 1 "lJt:.f'::>2o~i.r'::i ll1\jf nA" t:.t'~2L~i·rifu t:.P$Jl'J, 
i".l.'::i fEho~t\IT Jf ~~~ MQ"t:,~Q" v.P" fA.J" MJ.ICJiv!:lT" i::P;;i 1f\:h\io~i.P::i2F011Jo~ 

EPS 11' o~EPS2F" t'-U" o~r<F .,t;p;;) 1 V1EP~2v" ;;)" l:lb u., CA" f" VVJ 
!o-Jrt:c.t:~~ J"thK 1 "i"lll:lUt:.Lo~APtü f'i.l fviAI\" P.~K2" Lf .,J 1 o~J2"J3"rll "AP; 

BJJLEAi\i JPAJ 
CJfiJf'LEX ~~~1 o~i'>J..Jv"i'tll•~"N.Jl"N..J2",'LJ3J 

CJI"lPLEA AKKAt 1'\Ar(LO: lOOQJ"&<" fKt:fL 1 :AJJ 
~AL PkJCEDUr>l:i: SIMP~< \I>J vALut: vJ ri:AL vJ 
BEC..!N ki:AL ::iUtvil.~::il.l!VJ2"I,-4l't:(;;; 

!NfE~k K"LJ 
lf V U.: u W 1 f~,\J 
S.::ll!t'J 11'- v=v.l friE.~ 

SEûl•'J F Jt< K: =1 ::>ft:.P 1 uNf!L N ûi:l 
FLKJ: =<LNO"'U::MCKJ> -L'Il<t<l >>I< V**2-~•LKl**2H 
FL OJ: =«Lt'll(Kl:lEi•îL 1 J) -Uioi(K1 ))/( 11**2-~;Ll J**2) )/2J 
. t:i~ EL.;;)t: 
BEGIN fJJk K: =0 .':ifEt> 1 U1'-if!L N J)J 

FCKJ: =<LN<nc..Ei'-1CKl>-LN(R1) )/( v**2-wCKl**2); 
END ; 

END ; 
1 F .. -.;J . GE:~ v.2 THEi\J , 
Br:G!N Ir \l=i-2 fHEi'i 
8EG!1~ F0K K: =0 SfEr' 1 û1'11T!L N-1 !JJ 

F'CKJ: =<LN<kbt:MtKJ> -Li~(t<2) )/( V**2-V.CK J**2H 
ji"[NJ: =< (LI'Il( KGEI"l(•'-i-1 J > -LI'II( t\2)) /( "**2-v,(L'Il-1 l**2)) /2; 

EN.l ELSE 
BEGIN 1'0t< K: =0 SfEP 1 LJI-lf !L ~ û0 

FCKJ: ::i:CLN<t<~MCKJ> -L;\iCr<2> )/( V**2-~.CK l**2H 
END ; 
END J 

!F v>w 1 Ai'JO V<W2 frli::•'ll 
8E(j!L'4 

r0ri K: =O $fEP 1 u.'llflL 1-J u0 
OCGIN IF ~(J J c\Ei:J wL.K 1 fHl:.:1'1l 

FCr<l: =<LN(ril:lEi"ilKJ> -Lt'i( Kl:i:::l"iLJ J)) /C w(J 1**2-v. LKl**2) 
·~::L::>E 

l'LKJ: =C (L,\i( KlEî"'•LK-1 J) -L,\JC l\(;ë;~JLJ J > > /( v,CJ 1**2-.,..LK -1 1**2)+ 
<L,\JC KCEI"li:r<+ 1 1 > -LNCKllt:iViLJ J > > /( ~.LJ 1**2-v•LK+ 1 1**2> )/2J 



5200 
5300 
5400 
5500 
5600 
5700 
5800 
5900 
6000 
6100 
6200 
6300 
6400 
6500 
6600 
6700 
6800 
6900 
7000 
7100 
7200 
7300 
7400 
7500 
7600 
7700 
7800 
7900 
8000 
8100 
8200 
8300 
8400 
8500 
8600 
8700 
ddOO 
8900 
9000 
9100 
9200 
9300 
9400 
9500 
9600 
9700 
9800 
9900 
10000 
10100 
10200 
10300 
10400 
10500 

t;,\jj) i 

1!:.\U J 
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SUMl: =SUiVI2: =Oi 
F'JK L:=l SfEP 2 UNriL •'1-1 UJ .::;,urwil:=SûM1+HLJJ 
F'Jrt L: =2 SfEP 2 LJ,'Jf!L N-2 J)J SUM2: =SUM2+FlLJJ 

l.'JfC:u: =H/3*CF'l OJ+HIIJJ+4*;;)Ji"ll +2*~Jf"i2) i 
THJ::fA2:=v/PI*lNfEbi 

t:Nû SitviPSi 
RiAL PHJCEwKE EP Sr Jr~< V >J VALUE V i l'\li:AL V J 

EEGlL\l E.P.::> 1 f JN: =EPSJNi EP::i2l' J1~: =OJ 
I'JK J: =1 SfEP 1 UNI'IL A OJ 
8Eblï-J EP.::;,l~\k.J: =t:~ U'JN+fJ(JJ*wHJ l**2*<~ .. f(J 1**2-V**2)/ 

EL"lU i 

< < ~.l'(J )**2-V**2>**2+GLJ 3**2*v.f(J )**2*V**2H 
ti:PS2l' Jl'-4: =EPS21' Ji-J+rJ I:J l*w f CJ J*~3*G(J J* 1)/ 

< < wfLJ J**2-V**2>**2+b(J 3**2*~ .. HJ )**2*V**2> i 

Er'<l) EP::if JNJ 
r>i::PIL Pf<JCE.D,Jrä:: EP::ilNfr<A< V) J vALul:: V i KEAL VJ 
BEGIN wi\:=1·8ö365ëll*IJJ 

E.P.::;, l!Nfi'\A: =-ti:PS0i'l*l,o•P**2*fA.J**2/C M**2*fJlAJ**2+ 1 )J 

EP::i21.\lfKA: =-EPS 1 INfi'\A/C ~.i\* fA.J) J 
END EPSI11JfrtAJ 
CJI'i.PLEi\ PKJCEUUKE EPSFC v> J vAWE vJ t<EAL VJ 

BEulN IF' v LEIJ t.l fMEN 
OC6lc~ friET Al: =OJ 

EL'<Ü ; 

fHET A3:= 1/C 2*PI>*LI'IC K21.rd >*LNCABSC ~·.2-v'> IC w2+~ > > J 
SIMPSCIJ)J 

lF V GEIJ V.2 fi-it:N 
BEGIN fHEfAl: =l/C2*PI >*LNOdiK2>*LNC CV.l+V)/CABSC ~l-IJ)) )J 

fHEfAJ: =Oi 

E1'40 i 
li' IJ>'w 1 Al ..V V<V.2 IHEi\l 
BEuiN J:=<v-~1>/Hi 

fHli:fAl: =1/C 2*Pl >*Ll'JC rtl/KGEtvl(J ))*LNC CL-., 1 +v> /CAB::iC ~ 1-v>) )J 

friEfA3: =1 /C2*PI >*Lï'JCI'\2/hG!i:i"ïLJJ>*L''IC~Cw2-V) /( ~~2+v> H 

··· E.Nû J 

fHli:fA:=fHEfAl+fHEfA2+fHEfA3J 
IF v U:fJ ~ 1 f~t" 
BE:ulN NB:=< 1-td) /( 1 +r<l-2*Kl** •5*CJS<THJ::f A> )J 

KAPPA: =2*rtl** ·5*.:;>INC fHEfA)/( l+td -2*Kl** ·5*CJ~< ftié:fA> )J 
E.NU. J 
lF v GEQ ~2 ftil:)lj 
8EulN N8:=<1-~)/Cl+~-2*l'<2**•5*CJ~CfHE.fA))J 

KAPPA: =2*1'<2**·5*~li'>JC fHEfA>/C l+l'<2-2*k2**·5*CJS<THEfA> >; 
E!\10 ; 

IF \l>w1 Äl\jj) v<W2 THli:N 
BE~Ii\l J:=<v-wl>/tiJ 

NB:=< 1-rtUE.MCJ J)/( l+r<GEt-lLJ J-2*riGEtvii:J l** .S*CJ~<THEIA> >J 
KAPPA: =2*s'(bi!:M(J l** ·S*::il 1'JC fHEf A>/ 

< 1 +t'\lli::MI:J J-2*r-.bEMLJ )** ·5*C.JS< fHk::fA> > J 
ENU i 
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10700 
10000 
11100 
ii200 
11300 
11400 
11500 
11600 
11700 
11800 
11900 
12000 
12050 
12100 
12200 
12300 
12600 
14800 
14900 
15000 
15100 
15200 
15300 
15400 
15600 
15700 
16100 
16200 
16300 
16400 
16410 
16420 
16430 
16440 
16450 
16460 
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16700 
16800 
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17000 
17100 
17200 
17300 
17350 
17360 
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17540 
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EPS1:=NB**2-KAPPA**2J 
EP~2:=2*NB*KAPPAJ 

i,\Jû EP~F' J 
CJ~ . PrMCEOUioE EPFC v>J V~E vJ t<li:AL v'J 
SEI:liN EPSFJNCV >J EPSINfAACV>J 

EPS 1 : =EP~ 1 F·JN+EPS 1li'~f AAJ EP::i2: =E~2FJî'J+EPS2I Nf ZV:V 
IF' Lf=O ft'IE,\.1 Eili': =C.iJ,vrl...i::;{CEPS1" ~EPS2> 
ELSE EPF': =CJtv<~PLEXCEPS 1/CAS;;)CCJ~VIfl.EXCEPS1" -EP~2> >**2" 

EP$2/CAESCCJMPl..EXCEPSt.. -EP::i2> >**2H Eî'IJD EPF'J 
C.:WPLEX Pr<JCEwkE E?Sf JfCNJ>J vALUE 1\ljJ CJ~ ~~; 

BEbi,'J CJtv'tPU:X l::l"E2"E3"KJi"E?.::)"AfbllJ 
El: =KA.-<L v/rl-til JJ E2: =KAI<Cv/HJJ E3: =KAAL v/H+H1 JJ 

IF Lf 1"1JE:u 0 THEN 8E(JIN E1:=1/il.J E2:=t/t:.2J E3:=1/E3J E•'4UJ 
KJM!:PS: =1::2+C 1/C2*H1 >*E3-l/C2*til >*1':: 1 >*Cl',Ju-v H 
EP~fJT: =K.JM::PS+C l/C2*H1**2>*El-l/CI11**2>*1::2 

+l/C2*til**2>*E3>*CNJ-v>**2J 
E.'ll.) EPS f :à'fJ 
CJiVM..Eh PrtJCEDUr<E PLASF01~Jt"CN.J>J vALUt:: 1'i.JJ. 
Cidf'eUU:X t'll J 
BE bI 1'-J C iàt-lPI..li:X Kl::PSJ 

Kl::~:=C:àt-~CEP.::)JN"O)J 
FJK J: =I ::STEP 1 UNTIL A LM 
BEC:IIN Kt:PS: =Kl::PS+CBKLJ J/(,'t.J-frlEfLJ J>+CJ,'JJUbAfEC -BKCJJ> I 

(;\U-CJiVUGAfEC -THEfCJJ) > )J 

l::ND J 
KE:PS: =KEPS-t.:PSrd.'4*C ~-.J-l**2> /C i'lJ*C ,-.u-I*~>> J 

PLASI'JNKrdP:=KEPS 
ENU PLASFJNKJPJ 

K1:=1J I::CJ~~(Q"1)J 
wk!TEC IN;JJCST JpJ" <"i'-1JDEL=••> > J 
r<i::AI) C I,'J.a.J" < 11 >" ~u)OEL >J 
wr<HEC lNdJLSf JpJ"<"APH=">) J 
kEADC li'-IJU" <11>"APri> J 
~KlfEC IN0UCSTJ?J"<"H1 ="> >J 
HEADC lNaJ" <I 1 > "H 1 > .J 
wKHEC INd.Jt~f JPJ..< .. Lf=">); 
~ADC l1\lliU" <ll>"Lf>J 
_!'•C OJ: =~U ~tNJ: =V.?.J 1-i: =C w(NJ-~~COJ)/NJ 
PI:=3.1415927J M0:=9·109@-31J Q:=1·602@-19.J EPS0:=8·855@-12J 
Nf4f: =2·69@24.J 
MJ: =0·175J 
iV'êfE~: =·04J 
EP~J.\J: =l4e5J 
FJC1J::7.14J V.ft1J:=229; bC1J:=0·03930J 
rJC2J:=3.38J ~ft2J:=258J GL2J:=0·06~77J 
SKt1l::CrdMPLEXC-857;6"-278.6>J EKC2J::cJ~~C-452·5"-SS>J 
IHE fL ll: =C Jiv1PLEI\ C 229" 4 .s >J fHE fC 2 J: =C.JtviPLEX C 258" 9 H 
wP: =C 3. 1817 @3*Nf Jf /i"'b'fEWI::P!:IION>** .S; f A.J: =tvl::>TER*~IO*MJ/Ioii.J 
GP: =5 ·305165@-12/fAI.J.J wP: =5·30516S@-12*wPJ 
IF APR NEû 3 fHl::N 
BÈGIN 
kl::ADCUif"/"F0H J2:=1 STEP 1 uNflL 500 00 CKAK1CJ2J" 
KAtdHJ2JJ)J 



17550 
17551 
17560 
17600 
17700 
17800 
17900 
18000 
18100 
18150 
18200 
18300 
1d400 
18440 
18600 
18700 
18900 
19000 
19100 
19200 
19300 

19400 
19500 
19600 
19800 
19900 
20200 
20300 

20400 
20500 
20600 
20700 
20000 
20900 

21000 
21100 
21200 
21250 
21400 
21450 
21600 
21650 
21700 
21800 
21900 
22000 
22100 
22200 
22300 
22400 
22500 
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F0k J2: =1 STEP 1 UNTIL 500 .ûJ KAKCJ2J: =CJI"iPL&<CKAI,U:J2J" 
KAtdHJ2J>J 
ENDJ 

F JH v: ==\\ 1 Sfl::P H Ui'ifiL v~2 Dr.J 
áE:Glï-.J J:=cv-vd>IHJ 

~.(J J: =wC OJ+J*HJ 
E;'IJD.; 
1\li:ADCIN.,/"rJK J:=O STEP 1 ut'JTIL n~PK01'~û-vd>IH DJ rtGEMCJJH 
KEADCli'li.rl.rF\JH J:=ChSPKJN\.1-vd)/H+lO STEP 10 UNTIL o-.2-v.l>/H 
.ûJ rtllEMCJ J >.; 
F Jt< V: =wSPtMi'14G+H STEP li :.JNTIL w2 DJ 
bEGIN J:=cv-~1>/HJ 

U K 1 = 1 0 fi-U::,'J K 1: =0 ELSE KGC.i'1LJ J: =t,~f-1( J -1 JJ 
Kt:=K!+iJ 

Et\lU ; 
Kt: =OJ 

FJt< 

\ ELSE 

11: =~Sr.KJi-Jü SfEP H uNflL ~·.2 

.ûJ BEGIN J: =C V-v.l>IHJ 
Ir Kl=10 THEN Kt:=OJ 
tF v ûEQ v.2-c tD*H> THE1~ 

HGI::MCJ J: =rtGEMCJ J+C.kUENCNJ-KGEMLJ J)llû*K1 \ 

ki.EMCJ J: =K<.:ENCJJ+C.K(;t;M[J+ lOJ-r<lli:.:MCJ l )/l()lcKlJ 
Kl:=Kl+lJ 

END; 
l'IEADI"AffdA2C 1 "2" 1 "c" Jt-l.r 1 N> J 
~ADI"AfidA2C 1.r2.r 1.rC1.r fH.r1N>J 
kt: =KûEfvlCOJJ K2: =R~t-îCNJJ 
V.Rl fE<a.J f" </ .r/ .r"ûE".rXl.r"DlELEKfKlSCHE"",< 1.r "CJi~SfA'IiTE"",< l.r "VAN"\ 

\";( t .. 
"Cû3P2" "x l.r/" "BE~KE..-.D"";< 1 ""M·B·V •".rl< 1" 11DE"",< 1" ,.KkAî"El'<.S-Ki'WI'Illû"" 
X 1.r"~LAflE".r/ "/>); 
v.;~HECaJf"<"PN::P~f P 39-12".ri>)J 
V.rtl fE< JJT .r<"hl =" .rF7 .4"1" "H2=".rr7 •4.r/" "•,.,1 ="" 14.r I" "~.2="" 
14" /" "~•SPkJNG;n" 14~ I" "t'l=".r 14.r l,;ttli="" l4.r //" "Nf0T='• .rl::9 .J"J( l.r 
"1'-'~*-3"" 1" "MSfEi<=" .rr7 •4.rl< l.r "MO="".rE10•4.rl" "M..J=".rF6.3.rl<l .r""Mit*2\ 

\/\/SEC""" 
I" '"EPSJNE1NUlû=" .rf5 .2"/ I> .rH.l "t(2" ~1" v.2" v.SPl'\0;-.JG.r l''ll.rH.rNT0T .ri"~TEi<.r 

--MO.rCVU.rEPSJN>; 
V.Kl fEC a.JT" <"I"JJuEL=1; 11 .rX 1 .r"Bii:kEKEî>41Nû'".rl< l.r "'i"l•B•II• ".rl< 1" 
''DEP~l"'.rl< 1" '"EN''.rX 1" '"iJEP~2''> > J 
~Jr<HE< .JJ r" <"tvJJDEL=2: '" .. ~< 1 ""BEKEKEN I Nu" .. ~< 1 ""VJLl:iEt-.JS""x 1" 
"N.JL.RJt>JfEN-r.JLE.~·· .. ~< 1" "r-E rHJDE"> >,; 
~rllfE< .:ljf" <11MJJJt:L"' n<l" ,.=".rX 1" 11>" 1Vi00l:::LH 
wtdTEC .l.Jf .r</ .r 11H1""";(1.r'"=".rX l.r I2>"H1 >; 
WK! fE C iA.Jf" <I" ""ffiûl NSCHAffl t~N'" .rl< 1 """VJ0rt11 .rl< 1 """N..JLP\.Jt'ITEN: "" />),; 
Pri1i~ft-'iAI'kl/\2C 1 "2.r 1 "c" JM.r 4" .l.Jf),; 
wRl fEC .XJ f" </" "8Et.lli-.JSCHAfflt'Jl.EN"' .r/\1 ""VJJl'<"'.rX 1 ""?JLE:-J: ••" /> >,; 
Prdt'4fl"iAfr<lA2< l.r2.r l.rCl.r fH.r2.rrdûf>J 

IF t"JJûEL=2 fHEN &:bli\1 V.t--.lfJ::C;jjf"<h"AfiNfAL.,.";<l.r 
"rJt'i01'1Et'll"";<1.r"=".r i\1.r I l.r I" "AANfAL"'.rXl.r "i'L~tvtJNE1'1l"'.rl< 1" 
'"=".rX1 "11> .rA.rBH 

EiV J 

lF APK=1 t-\1\V l•iJOEL=l l"HEN wXHE<~f .r<l/.r/\l.r"Ct-J-l"n\5" 



22600 
22.700 
22800 

22900 
23000 
23100 
23200 
23300 
23400 
23500 
23600 
23610 
23620 
23640 
23642 
23643 
23650 
23700 
23d00 
23900 
24000 
24100 
24150 
24155 
24160 
24200 
24300 
24400 

24500 
24600 
24700 
24800 

24900 
25000 
25100 
25200 
25600 
25700 
25800 
25900 
26000 
26100 
26200 
26300 
26400 

26490 
26500 
26550 
26600 
26700 
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;<7" "K"",.\ts"''Ut:f'.:::i 1" ",;(:)" "Wii'.:::>2"","\4" "f~llli.:i•t'" I I>); 
Ir f.u-JK=2 ~'lû NJût:L=1 f~,,.. v.rd1i:!..(.À.Jf"<,~6""0""/\4""10"",\3""20\ , .. " 

,~3" "30".,..\3" 
"40""i'\3""SO""x3""6Q""r.3" "70""x3"'"dO"n~3" "90"" 

/\2""1 00" ".1>).; 

U' Art,=2 A;'-4) i"•JDEL=l frlli:i\l ~wdft:C0uf"<l\l""i'-JU""X3""1"u.<4" 
"1""1(4""1"" 

i\4" "1"";<4""l"n\4" "1"",;<4""1"";'\4" "l""i\4""1"";Ç4" 
"1""X4""l""l"i\6>); 

If APr~=2 fHEc>l v.r<HE< JurL.:::i.PACE< 1> J); 
If APn=3 fHEi\4 f3E(.;.l,'J r-JR J2: =251 .::)fE~ 1 ui~flL 500 
ûJ EE(.;.l.'>l v: =J2*tH KAKI:J2J: =J::P.:::>F< V); 

t;,\11); 

v.r<:.ITE<uiT"<SCE12.4"""") >"FJri J2:=251 .:::ifEP 1 uNflL 500 DJ I:Kli:AL 
CKAKI:J2J)"!~~G<~LJ2J)J); 

ri:Nl)J 

Ir ~~DEL=! fHE~ 
Et:Lll'-J F Jl'< v: =1 SfEP JNfiL 500 1.)0 

BElli,-.J E.P.::)l: =HEAL<KAKI: v J H EP~2: =-I i"AllCKArl( v J)J 
ûEP.::i 1 : = v*E.P;S2; 
OEP!::12: =V*E?;:i21CEPS 1**2+EPS2**2> ;_ 

NB:=< <EP;:i 1 +<E.P.::i 1**2+EP.':)2**2>** .5 > 12>** .5; 
Ir <-E.P.::>l+CEP.:::i1**2+EPS2**2>**•5> LE~i.i @-7 fHEN KAPPA:=O

ELSE KAPPA:=<<-EPS1+<EP.:::il**2+EPS2**2>**•5)12>**•5J 
.K:=<<NB-1>**2+KAPPA**2>1CCN8+1)**2+KAPPA**2)J 
If APt'(=l rl·U:::,\J ~kiTEC JUT "<I4"Xl.IE10·3";<1"E11·3" 

xt .. F6.3 .. ;<t"El0•3 .. Xl .. E10·3"/\l"F6·3\ 

v.~EPS1,EfS2 .. K..iJEPS1 .. DEP!::I2 H 
Ir APn=2 fHEI~ EEóiN UEP:-.)2: =DEPS21100; 

t-'l: =ENT I EriC UEP!::12* 1 OO>; 
wnl TE< .:lJT, <14";<2" "1" .. X*""*"û\*" "1"\ 

V#(M-1)12"(100-M>I2)J 
f::l'V ; 

END ; 
END ; 

1\'ilr..;: =CJI"ifl...EI\( o .. O>; 
IF M.JDt:L=2 A'IJ.O Lf=O fHEN 
F0K J1:=1 Sff::P 1 uNflL C 

BEGIN CA: =300J 

OCblN 
DJ 

wKlfE< I()Jf, <I I, "EEPALlNG"";< 1" "l'i.JL.PUNf .. "/\ 1, "l"E:f"";< 1 .. 1" 
"BtWIN.:iCHAffli\Jb: ",X l.~fll .4" "" ""f11 •4>" Jl"J( 1 "J 1 J" Ji"IL2#J 1 JH 

FJK J3: =0 STEP 1 LJNTIL 40. û0 BElllN 
v: =0ML 1"J 1 J-C 20*tU+J3*HJ 1"-U: =CJI"IPU::XC .JNI: l.~J1 J" JM(2"J lJ H 

wkl fE< .l.J f" <I I" ".JNfwlKKELA..JNT: "";< 1.~r11 •4"X 1 .. "i"Ef"";c; 1 .. "i't.JL?\ 
\e"> .I V); 

~Hlfï::<JLJf"l" }); 
l'tULLEkCi\j,J"f::PSfJf<,'t.J)" @-7" @-7" @-7, 12, 0LJT "FALSE>J 

F'LJTCCJLJf"13"6"t'l.IH 
lF ABS<nt:AL<N.J> -v> LEQ CA fHEN 

BE.b I 1'-J IYII 1\l: =NU; CA: =AB.':i < kEAI.... < N.J> -11 )J END ; 



26800 
26900 
27000 
2:7100 
27200 
27300 
27400 
27500 
27600 
27700 
27l300 
27840 
27900 
27950 
28000 
28100 
28200 
28300 
28400 
28405 
28410 
28415 
28416 
28417 
28418 
28419 
28420 
28425 
28430 
26435 
28440 
28445 
28450 
28455 
28460 
28465 
28470 
26475 
28480 
28465 
28490 
28495 
28496 
28500 
28600 
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e:w- J 

wkiTECJWT.,</h"NJLF\JNT:">>.; F'L:JTCCJuT" 11.~4"MIN>.; 
E1\it.) J Ei'ID J 

lF' fvl0DEL=2 Al\jj) LT=1 fHEi-.J BEGIN 
FJK Jl: =1 Sfè:r 1 LJNTIL Cl ûJ 

SECJIN CA: =300J 
wRITECJLlf.,<//""BEPALING""Xl.~ .. P0ic:lL""X1""1VET""/" 

''Sé:611'-JSCHAfTINCJ: "";<t"..F'l1•4" """"ft 1 e4>" fH[l"J 1 h fti(2"J 1 J>J 
F' JR J3: =0 !)fEP 1 .. UNflL 40 1.)0 SECJIN 

!F TH(l"J1J=O THEN V:= 5+J3*H ~LSE v:=fti(l"J1J-C20*n>+J3*t1J 
NJi =CJf"'iPLEX<fH(l.,JlJ" fHC2;J1 J)J - -
v.H.ITEC JUT" <I/" "JNTv.IKKELPUNI: ""X l.,F'l1 .4.,X 1" "1'-ET""X t.~"PJJL">" v>J 

MJLLERCNJ"EP.::if0fCNj)"@-7" @-7., ~-7" 12"JLJT "rAL.SE>J 
rLJTCC a.Jf" 13.~6"ri.J); 

Ir AB.SCi'iEALCNJ>-V> LEG CA THEN 
EE:CJlt'll M!N:=1'l.JJ CA:=ABSCr<t:Al...Ci"-.1>-V>J END; 
END J 

wHlfEC .:X.JT" <I/" "NiJL:">>; rLJTCC JUT" 11 "4" f"'I!N>; 
END J END J 

IF MJDEL=4 THEN 
BEGIN i"-.11: =CJiVlPI..E.XC312·3" 10); L'tJ2: =CJMPl...EI\( 247 ·9 .. t 0)1 

ENDJ 
END 

N.J3: =CJI"IPLEXC0.,275.4>J GP: =540J 
INRI TE C I NJLJ.. <"PLA!:WtJN-F\~NJi~JPtlE:Ll Nu ~VET J,\j(,EKJPH::LJ.JE"> >J 
vûd TE C 1 t'JJJ., <' 'F' JNJi'-J ST Artf PAl'iAi"t:TEi'iS i ''> >; 
fLJTCC 1N0U" 13.,6.,1''LJ1 ); FLidfCClNJU" 13.~6.,i\U2>J 
. FLJTCC lN.l.J, 13., 6.,i'ljlj3)J ~tdTEC li'..J0LJ" <''bP=" .. x 1.,1'7 .--3>,(J?) J 
fJrl wP: =300 s-rEP -20 LJ,'JflL 20 uJ fi:GI."i .. 

N..J: =N.J lJ 
MJLLEXCN.J"PLASJt~JNKJPC i'tJ)" i-7., @-7, @-7 .. t2.~!1'~&J .. F'AL.SE> J 
1"-.11 : =i\U J 

. . 

1"-.J: :l'l.J2J 
MJLLEHCr ... J..Pl..A.!:>FJNKJPCi\U)., i-7" @-7" i-7" 12" 1N0LJ"F'AL.SE>J 
N.J2: =N..JJ 
N.J : =i'ti3J 
MULLEHCNu .. PLASF~~0PCNLJ>,@-7"@-7"@-7"t2 .. INJLJ"FALSE>J 

l"t.l3: =i'i.IJ . . . 

WRlfE C I NOU., <11f'I..ASMAI'REQUEI'if1E wP =" ";(1" 14>" wP> J 
wt<ITE C 1N0\.J.. <"l-ET BijBEl·MHENDE El GENF'f<EQ.JENflES"> H 
F'LJfC< IN0LJ.. 13"6.,N.J 1); . . 
"fL0fC<INJU"t3 .. 6"~~2>J 

FL0TC<INJU .. 13.,6 .. NU3>J 
Ei~O; 

END • · 


