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Samenvatting 

Als onderdeel van het onderzoek naar de bandenstructuur van Cd
3

As2 , is 

getracht door metingen van absorptie en reflectiecurves en door aanpassing 

van theoretische modellen een beteyinzicht in het bandenmodel van deze 

ontaarde halfgeleider te verkrijgen. 

Vanwege de hoge absorptiecoëfficient in het golflengtegebied van de 

interbcudabsorptie, was het noodzakelijk metingen te verrichten aan zeer 

dunne (d < !0 pm.) preparaten. Deze dunne preparaten worden verkregen 

door dikke ( 500 pro.) preparaten, die op een drager geplakt zitten te 

leppen en polijsten tot de vereiste dikte bereikt is. Na deze bewerkingen 

is o.a. de vrije elektronenconcentratie van het oorspronkelijk dikke 
!l.lt -3 ~ -3 

preparaat (N = 2.10 m ) gezakt tot 5.\0 m • 

In de absorptiecoëfficient kon een aanzet voor een "stap" gemeten worden.. 

Bij verschillende preparaattemperaturen kon geen groot verschil in de 

absorptiecoëfficient worden waargenomen. Met name door de grote relatieve 

fout in de diktemetingen kon geen nauwkeurige absorptiecoëfficient worden 

bepaald. Ook uit interferenties in de reflectie en transmissie kon geen 

nauwkeurige dikte of brekingsindex verkregen worden. 

De meetresultaten zijn geÏnterpreteerd in een geinverteerd Kane-model, 

met een zware gatenband waarvan het maximurn verschoven is in de k-ruirnte 

t.o.v. de oorsprong. 

Voor de berekening van de absorptiecoëfficient werd zowel gebruik gemaakt 

van de één-elektron benadering als van de zgn. Random Phase Approximation, 

die rekening houdt met het collectief gedrag van de elektronen. Dit laatste 

kon niet volledig uitgewerkt worden, doch enkele vergelijkingen met het 

één-elektronmodel worden wel gemaakt. 

Hoewel schattingen van bandparameters wel gemaakt kunnen worden, is het 

niet mogelijk definitieve conclusies uit de metingen en berekeningen te 

trekken, voordat problemen, besproken in de discussie, opgelost zijn. 

Toch mag opgemerkt worden, dat het besproken bandenmodel zeker goede 

mogelijkheden tot aanpassing van de experimentele resultaten biedt. 
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HOOFDSTUK I INLEIDING 

Het hier beschreven afstudeerwerk werd verricht in de werkeenheid 

Kleine Bandafstanden van de Vakgroep Vaste Stof van de T.H. Eindhoven, 

en bestond uit metingen, voornamelijk optische metingen, en berekeningen 

aan Cd
3
As 2• Het afstudeerwerk was een onderdeel van het onderzoek dat 

gedaan wordt in de genoemde werkeenheid aan de halfgeleiders van de reeks 

mengkristallen Cd3 (AsxP I-) 2 (0 '-x~ 1). 

Optische metingen aan Cd3As 2 zijn in het golflengtegebied waar interband

absorptie optreedt vooral gedaan aan opgedampte polykristallijne en 

amorfe lagen (1 ,1 ). Dit is noodzakelijk omdat de absorptiecoëfficiënt 

in dat gebied erg hoog is (tot 10.000 cm:I) en dientengevolge de dikte 

van het preparaat erg gering (tot 8 pm.) moet zijn wil men nog meetbare 

transmissie hebben. 

De optische metingen aan éénkristallen beperken zich meestal tot lage 

waarden van de absorptiecoëfficiënt (tot 4000 cm:I) (4). 

De experimentele gegevens die van belang zijn voor het bandenmodel van 

Cd
3

As
2 

worden door de verschillende auteurs anders geÏnterpreteerd. 

Hierdoor ontstonden zéér verschillende bandenmodellen voor deze half

geleider. Van Es heeft in zijn afstudeerverslag (s) een opsomming van 

deze verschillende bandenmodellen gegeven. 

Ik heb me tijdens het afstuderen beperkt tot een bandenmodel dat lijkt 

op dat van HgTe, het oc.-Sn of geÏnverteerd Kane-model (zie figuur I ) , 

met uitzondering van de zware gatenband. 

k 

Figuur I.: Heto<.-Sn of 

geÏnverteerd Kane-model. 
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In figuur I is: 

c, vl, v2, v3 resp. de isotrope geleidingsband, zware gatenband, 

lichte gatenband en de afgesplitste valentieband 

A de spinbaansplitsingsenergie 

EF de fermi-energie 

EG de bandafstand 

k de grootte van de golfvector 

Opm.: De energieën worden gerekend vanaf de onderkànt van de geleidings

band. 

In navolging van Aubin ( 6 ) en Lin Chung (1 ) werd in het gebruikte 

bandenmodel het maximum van de zware gatenband niet in het centrum van 

de Brillauin-zone genomen. Door ons werd echter zowel een tweede als een 

vierde-graads vorm van de zware gatenband onderzocht. Zie figuur 2. 

Figuur 2 

(a) (b) 

Het geÏnverteerde Kane-model met een tweedegraads (a) 

en een vierdegraads (b) zware gatenband.v 1. 

In dit afstudeerwerk is steeds uitgegaan van een isotroop bandenmodel, 

hoewel aan"emelijk is,. gezien de kristalstructuur van Cd3As2 , dat dit in 

feite onjuist is (9 ), In berekeningen van o.a. Lin Chung ( j) en Bodnar 

(~) zijn de anisotrope termen wel in rekening gebracht. 

Omdat bij de berekening van de absorptiecoëfficiënt met het anisotrope 

~~fr~~~Biecj~l ~o,~al w~t moeilijkheden optreden wordt in een eerste benader~ng 

lî@t isotrope bandenmodel gebruikt. 
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Opm.: De E-k plaatjes zijn hier weergegeven op een manier die gebruikelijk 

is in dit vak. Zonder een specificatie van het golfgetal k te geven worden 

zowel positieve als negatieve waarden van k toegelaten. 

Als we echter met k de grootte van de impulsvector 

moeten we bedenken dat k slechts positieve waarden 

helft van de E-k plaatjes dan geen zin hebben. 

\lk2 2 2' bedoelen (k= +k +k ) 
x y z 

kan hebben en de linker-

Soms wordt met k stilzwijgend de k-waarde in een bepaalde richting bedoeld, 

bijvoorbeeld kx of kl,J,I • In die gevallen kan k zowel positief als 

negatief zijn, maar dan behoren we eigenlijk ook driedimensionale plaatjes 

te tekenen. 

De bedoeling van mijn afstudeerwerk was: 

a. De preparatuur en de meetopstelling zodanig te verbeteren c.q. uit 

te breiden dat absorptiemetingen in het interbandgebied verricht konden 

worden tot hoge waarden van de absorptiecoëfficiënt. 

b. De interbandabsorptie van dunne Cd3As2-preparaten te bepalen bij diverse 

temperaturen (4.2 -300 K) en diverse concentraties van de vrije 

elektronen in deze halfgeleider. 

c. Door aanpassing van theoretische curves gegevens te verkrijgen over 

de bandenstructuurparameters van Cd3As2 • 
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HOOFDSTUK 2 THEORIE 

2.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk zullen in paragraaf 2.2 ~nige algemeen geldende relaties 

voor optische grootheden gegeven worden. Verder zal in paragraaf 2.3 

het btLm.Ïenmodel, een gemodificeerd geinverteerd Kane-model, beschreven 

worden, waarin onze experimenten geÏnterpreteerd zijn. In paragraaf 2.4 

zal de absorptiecoëfficiënt behandeld worden, die berekend wordt met zowel 

het 1-elektrorunodel als met de Random Phase Approximation. In paragraaf 2.5 

zal nader worden ingegaan op andere absorptieprocessen dan die van de 

interbandovergangen, zoals intrabandabsorptie en absorptie ten gevolge 

van fononen. In de laatste paragraaf 2.6 van dit hoofdstuk zal de theorie 

behandeld worden van de planparallefe laag en dubbellaag, die nodig is 

voor het interpreteren van de meetresultaten. 

2.2 Algemene formules 

Het optisch gedrag van een halfgeleider kan beschreven worden ( 10 ) met 

een complexe brekingsindex~. 1 die gekoppeld is aan een complexe diëlektrische ,... 
constante ~ volgens: 

A2 ~ J.c.~. ~ _ • 
n .- c. - c, '" 

Als we nu stellen Q = ft - if , dan geldt: 

et = "'l. - li. ~ 

(2-1) 

(2-2) 

(2-3) 

(2-4) 

Hieruit volgt dan: n = f f, t c:., "'C\ (2-5) 
\ 'L 

( to to )'lt~Yt.. 
Yti 'lt. 

>t== ~-e. + t~, + ~,_) (2-6) 

Voor de absorptiecoëfficiënt Ken de reflectiecoëfficiënt R t.o.v. lucht 

geldt: 

(2-7) 

(2-8) 
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Indien nu de optische grootheden bepaald worden door meerdere processen, 
;'\ 

die in de complexe diëlektrische constante een bijdrage~l leveren, kunnen 

we de totale complexe diëlektrische constante berekenen m.b.v.: 

A 

2_ ê_. 
• c.. (2-9) 
c.. 

Uit d~ Zormules (2- 1t/m8 ) kunnen dan ook de andere optische 

grootheden voor alle processen samen bepaald worden. 

Als nu echter de reële brekingsindex voor alle golflengten een constante 

is, dan kan men met de formules Z-4 en 2-7 gemakkelijk afleiden dat de 

totale absorptiecoëfficiënt ook te bepalen is door de absorptiecoëfficiënten 

van de afzonderlijke processen te sommeren. 

(2-10) 

2.3 Het gebruikte bandenmodel 

Tijdens het afstudeerwerk werd gebruik gemaakt van het geÏnverteerde 

Kane-model (11), met een aangepaste zware gatenband (zie figuur 3a en 3b). 

Dit bandenmodel kan uit een seculiere vergelijking, die volgens Zawadzki 

( I~ ) geldt voor de E-k relaties van ex -Sn bandenstructuren, worden afgeleid. 

Deze luidt: 

(2-11) 

waarin: f..' = E. -n"k\. , is de energie t.o.v. de onderkant van de geleidings._M., 
band (2-12) 

~ = de spinbaansplitsingsenergie 

'P = het matrixelement van Kane 

~=de bandafstand, wordt hier in dit model negatief gerekend 

k = het golfgetal 

Deze vergelijking wordt exact opgelost ( 1a) en niet, zoals gebruikelijk 

is, vereenvoudigd tot een tweedegraadsvergelijking. 

Hieruit volgen dan de energiewaarden van de geleidingaband E , de lichte 
c 

valentieband Ev2 en de afgesplits~e valentieband Ev3 • De oplossing voor 

de zware gatenband Ev 1 volgt uitE. • 0 • Door correcties van hogere banden 

vindt Kane dan voor Ev 1: 

~:: .. - -"' - (2-13) 
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* In deze formule stelt mv
1 

de effectieve massa van deze parabolische band 

voor. 

Op grond van het afstudeerwerk van Van Es (S ), artikelen uit de literatuur 

en een aantal stages (tS,t~), werd besloten tijdens het afstudeerwerk voor 

de energiewaarden van de zware gatenband niet vergelijking i. I?. te nemen, 

maar een vergelijking die een band opleverde met zijn maximum niet bij 

k = 0. '!oor de zware gatenband werden de volgende vergelijkingen gebruikt: 

;, '{k- t.,)'l.-t E 
"' Wt~, ,. 

4de d 1' 'k' en de -graa sverge 1J 1ng: 

I 

I 
I 

(2-14) 

(2-15) 

c 

I ~v3 
I I 

(a) (b) 

k 

Figuur 3 E-k-plaatje van het geÏnverteerde Kane-model met daarin uitgezet 

de E-k-relaties van de tweedegraads- (a) en de vierdegraadsband (b) 

Opgemerkt dient te worden dat in figuur 3a de afgeleide van de zware

gatenband bij k=O een discontinu verloop heeft, wat fysisch onverantwoord 

is. Ook het snijden van· de zware gatenband met de lichtgatenband in figuur 

3b moet fysische als onmogelijk beschouwd worden. 

De resultaten van berekeningen irt de buurt van deze punten moeten dan ook 

als onjuist beschouwd worden. 

De fermiënergie EF wordt verkregen uit de numerieke resultaten van een aanpas

sing met behulp van een zogenaamde K-integraal aan de elektronenconcentratie. 

(15). Monen (15) heeft voor diverse aantallen vrije ladingsdragers en bij 

diverse temperaturen EF bepaald, zodat direct, of door lineaire interpolatie 

tussen twee waarden, EF te vinden is~ 
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2.4 De berekenins van de absorptiecoëfficiënt t.a.v. interbandovergangen 

In de berekening van de interbandabsorptie worden steeds alleen de directe 

overgangen A en B (zie figuur 3 ) meegenomen. De andere overgangen, zoals 

bijvoorbeeld de directe overgangen C en D en de indirecte overgang E worden 

steeds verwaarloosd omdat: 

-De c~~rgie van het licht dat we instralen (tot 1.25 eV.) ontoereikend 

is om een overgang te creëren (overgang D). 

- De bezettings- resp. onbezettingsgraad van de banden zodanig zijn dat 

de overgangen vrijwel niet kunnen optreden (overgang C). 

- De overgang zo'n kleine bijdrage tot de totale absorptiecoëfficiënt 

levert dat deze te verwaarlozen is t.o.v. de rest (overgang E). 

Opgemerkt dient te worden dat overgang B slechts mogelijk is als de energie 

van het ingestraalde licht groter dan EG is. 

2.4.1 Het 1-elektronmodel 

In dit model beschouwen we één elektron in een bepaalde band en berekenen 

de kans dat dit elektron onder het absorberen van een lichtquant naar een 

andere band kan overgaan. 

Volgens Kane (11) geldt dan voor de absorptiecoëfficiënt van een bepaalde 

overgang van band i naar band j : 

-" c."" 11!!. +: ••• .... ,o .. , '"o "_, 
(2-16) 

waarin M •• het matrixelement ene.) de gezamelij ke toestandsdichtheid 
1J 

("Joint density of states") van de desbetreffende overgang voorstellen. 

Voor het matrixelement geldt: 

M · · :::: 41..1Mo ( Cl\, C.· + C.· Q: ) + '- ... ?~t ~ 
'•\ ~i'\~ .I " ' "' 

en voor de gezamelijke toestandsdichtheid: 
!. e .. - k 

"• ~ - '-- -n-.t.. \ ( rill) _ ( cl e ~ )\ . . 
~ ~ ""'"'" &l-~ .. 

Zawadski et al. (16) hebben de coëfficiënten a, b en c bepaald. 

(2-17) 

(2-18) 
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Als we nu de bezettings- en de onbezettingsgraad van de begin- resp. 

eindtoestand in rekening brengen, kunnen we de absorptiecoëfficiënt van de 

overgangen A en B berekenen. 

Voor de bezettingsgraden van E , E 1 enE 2 geldt achtereenvolgens: 
C V V 

,c~J = [, 

~(EvJ = [ 

~ (Ev._) : [ 

-t ex.p(Ce.,- ap)/(ko T)} J-' 
+ e."l't CE.,~ e .. >IQ... t)J]-, 
• e.,.p[(e., .. - Ep)/{~t.t)]]-' 

We vinden dan voor de absorptiecoëfficiënt van overgang A en B : 

~ :: Ir e." li" 
Al ~ C. V\ E-o \\ "" 

(2 ... 19) 

(a) 

(b) 

(c) 

(2-:-20) 

xft. : 'tt' ,_c. ... ~ """ M." ... _..c. e.v ... c.. ~(Ev._) l'- ~(~c.)l (2-21) 
~ "M.o C:. V\ E.o w -

waarin ( 1- f(i)) de onbezettingsgraad. van een bepaalde toestand is, en 

de energie van het ingestraalde licht gevonden kan worden uit: 

(2-22) 

Voor de totale interbandabsorptiecoëfficiënt krijgen we dan: 

(2-23) 

Voor de brekingsindex n hebben we steeds een constante waarde genomen 

zodat formulel~correct gebruikt is 

2.4.2 Het R.P.A.-model 

Het R.P.A. (Random Phase Approximation) model (IT ) brengt, behalve de 

storing van een E-M-golf (een foton) op het elektron, zoals bij het I-elektron

model, ook de invloed van de omringende elektronen in rekening. 

Een analyse van dit probleem leidt tot een afleiding van de longitudinale 
/"'-. 

diëlektrische constante Ë
1 

( ëj., w) als functie van het golfgetal q van het 

licht en de frequentie~. Deze longitudinale diëlektrische constante is veel 

eenvoudiger af te leiden dan de transversale diëlektrische constante, die 

we eigenlijk moeten afleiden voor optische processen. 
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Omdat voor kleine waarden van het golfgetal q de beide diëletrische constanten 

aan elkaar gelijk zijn, en omdat voor fentonen q~O, kunnen we voor optische 

processen toch de longitudinale diël€trische constante gebruiken: 

"" "' ...... t (\A)) -= l\. \Ao,\ ê L (cv I w) 
(2-24) ~~0 

cl 
Door Wooten (17) wordt dan met quanturnmechanische rekenwijzen de Linhard 

diëletr~.;che functie voor een vrij-elektron-gas afgeleid. Deze formule 

kan ook voor een vaste stof gebruikt worden indien we o.a. de periodiciteit 

van het rooster in rekening brengen. Voor de diëlitrische functie wordt 

dan verkregen, zonder rekening te houden met "lifetirne broadening": 

A 

é"_(.î.,w): ,_ l\W\ 

~-+0 

waarin 

M """ -. n' ""' J. - t1 \(.~,..,.lt.. \c.. -

4,= het volurne van de eenheidscel 

e de elementaire lading -~ = de golfvector van het ingestraalde licht 

~=het volurne van het systeem -k = de golfvector van het elektron 

R',R = de rangnununers van de banden 

~(E)= de Ferrni-Dirac verdelingsfuncties 
-4 

~tk,l)= de energie van de band R bij het golfgetal \e 
~w =de energie van het ingestraalde licht 

'l. = 1/t:., "t is de botsingrelaxatietijd 

~o = de diëlectrische constante in vacuüm 

~ = het overgangsrnatrixelernent 

1.4.kl= het periodieke deel van de Blochgolffunctie 
I 
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Uit de formules 2-25 en 2-26 kan dan voor E. L "1. en tL.I worden afgeleid: 

Hierin steltP de hoofdwaarde van de integraal voor. 

Er is gebruik gemaakt van de transformatie: 

~ ---+ .::!?: ' ( cl k 
lt' 'w ) 

( 2-27) 

( 2-28) 

Indien we ons nu beperken tot de interbandovergang tussen de valentieband vl 

en de geleidingsband c 

(zie figuur 3) , gaan de formules 2-27 en 2-28 over in: 

( 1.- 30) 

Waarin E_de bijdrage van alle andere overgangen is, behalve die van 

v 1 --+ c. Als we nu overgaan op poolcoÖrdinaten(.cA~:\c.t.s\:"'9cl\c.cl9cl.t}~e integratie 

over9 en~ uitvoeren en de 1~~ nemen is af te leiden dat voor de overgang 
ctr-+0 

vl-+ c geldt: 
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De term t. is hier weggelaten; omdat we alleen de bijdragen van de interband

overgang v 1--.c besch~uwen, Voor v2--+c geldt een analoge formule met een 

ingewikkelder matrixelement, dat uit 2 termen bestaat. 

De respectievelijke overgangsmatrixelementen zijn af te leiden uit de 

golffuncties van de bijbehorende toestanden ( 16)•, ~~o '1 S het overgangs-

matrixelement waarvoor geintegreerd is over 9 en en de \.t-. 
lt--'70 

genomen i3. In de formules 

volgende definities: 

(2-31) en (2-32) is gebruik gemaakt van de 

f c~e) 

' "' 

De interbandbijdragen tot l~ leveren geen moeilijkheden op en kunnen 

numeriek berekend worden. Echter bij de berekening van ~ 1 stuiten we 

bij de integrand van formule(2;31) op een vervelende pool, die niet 

eenvoudig te omzeilen is in dit hoofdwaardeprobleem, en kunnen deze bij

dragen niet zonder meer bepalen (18). Een rechtstreekse berekening van 

t 1 is ons dan ook niet gelukt. 

Een oplossing van dit probleem kan misschien gevonden worden door é, 

met behulp van de Kramers-Kroning relatie uit t~ te berekenen: 

cl. "'-'' 
(2-33) 

e Bovenstaand hoofdwaardeprobleem bevat nu slechts een pool van de I -orde. 

Het oplossen van dit probleem is in prroncipe mogelijk, maar door tijdgebrek 

is h~t mij (nog)niet gelukt. 
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2.4.3 Intrabandabsorptie en fononbijdrase. 
. ~ . - . . . ' 

Behalve de genoemde interbandabsorptie, treèdt ook absorptie op t.g.v. 

intrabandprocessen, Deze intrabandabsorptie beperkt zich voornamelijk tot 

de absorptie dopt de elektronen in de geleidingsband, 

Voor het beschrijven van deze absorptie gebruiken we de zgn. Drude theorie (19). 

De int~~~andabsorptie levert dan de volgende bijdrage aan l, en t~ 

waarin: 1'1 = de electrenenconcentratie 

'M" =w.·(s,.), is de effectieve massa bij het ferminiveau 

'"t = w."(s•).J!: , is de relaxatietijd van de elektronen 
e 

}l = de beweeglijkheid van de elektronen 

e = de elementaire lading 

(2-34) 

(2-35) 

"' In ~' t,\. .. o. zit niet de gebruikelijke ê.o term, omdat deze verwerkt zal worden in t~o~. 
De bovenstaande formules zijn niet geheel exact. In principe zou men { W. > 
in plaats van V:(s,)en (~")in plaats van l. moeten bepalen en gebruiken in de 

formules. De afwijkingen zijn echter zo gering (20), dat de formules 2.34 

en 2.35 een zeer goede benadering zijn. 

Uitgaande van ( 2. 11) kan •""te,)berekend worden uit: 

(2-36) 

Waarin, voor een bepaalde N, €' f uit het programma van Monen gehaald kan 

worden (15) en~ door in Ec numeriek net zo lang te zoeken tot EF gevonden 

is. 

Als we nu de reflectiecoëfficiënt R berekenen met formule (2.8) en alleen 

intrabandovergangen beschouwen, dan vinden we een R als functie van de golf

lengte zoals in figuur 4 gegeven is. 

Hierin is '-'t> de zgn. plasmafrequentie, waarvoor geldt ( 12) 

(2-37) 
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t 
R ' 

A: W't: ))ê,(eoe) 

-- ... -B:w t: >'7 I 

., 

Figuur 4. 

Voor w . geldt in geval i: 
""'"' 

Het oplopende gedeelte tussen"-'_; ... enw9 noemen we de plasmakant. 

Ook fononen kunnen een bijdrage in de diëlektrische constanten~~ en l~ 
geven. Hiervoor geldt dan: 

~ ~ f· K (o)-l(oo) C.f = . . ) -..,;..;.-::!l __ _ 

J-::.1 \-~-t~~ 
wrr ""1T "'i, 

waarin: ~(o}=de statische diëlektrische constante 

'..JjT = de transversale fononfrequentie 

r· = de dempingafactor van het fonon 
.J 
~ = het aantal infrarood actieve fononen 

~.). == de oscillatorsterkte, waarvoor geldt:~ ~5 = 1 
J 

Indien we slechts éérykonon beschouwen gaat formule (2.39) over in: 

Waaruit meteen volgt: 

'l. 
+ t" 

Als we nu de reflectiecoëfficiënt m.b,v. formule (2.8) bepalen en behalve 

de intrabandprocessen ook een fonon in rekening brengen krijgen we een 

reflectiespectrum met 2 minima (zie figuur 5). 

(2-38) 

(2-39) 

(2-40) 

(2-41) 

(2-41) 
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Figuur 5 

Ten gevolge van de zgn. plasmon-fononkoppeling liggen de minima bij 

andere frequenties dan ze zouden liggen als we de processen afzonderlijk 

zouden beschouwen. De frequenties waar de minima optreden worden nu gegeven 

door (woe)')l) 0-'): 

Waarin~ de longitudinale fonenfrequentie is die gegeven wordt door de 

Lyddane-Sachs-Teller-relatie: 
t.. 

'-"L ~ 

2.4.4 De planparallelle laag en dubbellaag 

a. De planparallelle laag (zelfdragend preparaat) 

Indien we het preparaat als een planparallelle absorberende plaat beschouwen 

(zie figuur 6), dan kunnen we de transmissie en de reflectie berekenen. 

Als we aannemen dat de invallende bundel evenwijdig is en loodrecht invalt, 

het absorberende medium isotroop en homogeen is en de plaat zich in vacuÜm 

bevindt, dan wordt de transmissie gegeven door (22): 

't :: 

(2-43) 

(2-44) 

(2-45) 
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en de reflectie ' door: 

9 -= ~ [ (,- e.xP(-i<..t.))~ ~ 't ~~9(-'"\.{.l) ~\v.t. i] 
l\- ~ e.~tP (-'kcl) )t. ~ 4 a e.~ P (- ~.L).~~"- (s + ~) 

Hierin is~ de absorptiecoëfficiënt 1 R de reflectiecoëfficiënt, d de dikte 

van de plaat en Q en f zijn gedefineerd door: 

t:A."(e)-: !.X~ 
't. 

Y\'-+~ -' 
& = .. 1f'Aal 

).. \)(LC:, 

• 

Figuur 6 De stralengang in een planparallelle laag. 

Indien nu >t. <.<V\ dan gelden de volgende benaderingen: 

(2-46) 

(2-47) 

(2-48) 

(2-49) 

Uit formule 2,46 zien we dan dat de interferenties, die beschreven worden met 

de interferentieterm i\"Lih~), maximaal zijn als 1"'-tl":. W\ )..\)Q.(. (m is een geheel 

getal). Uit het verschil in golflengte waarbij twee opeenvolgende maxima of 

minima in de transmissie of de reflectie optreden kan men het product n.d 

berekenen met de volgende formule: 

(2-50) 

Indien nu de spectrale bandbreedte van het opvallende licht en/of de absorptie 

zo groot zijn dat geen interferenties kunnen worden waargenomen mogen we over 

de interferentieterm integre~en, We kunnen dan de gemiddelde transmissie~ en de 

gemiddelde reflectie~ berekenen als functie van de golfl~ngte À , en vinden: 

(\- Q.)t. ~Y.\) (-'S{ ~) 
\- O.." t!.~fl (_- l. ~ca).) 

(2-51) 
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q L'"" (,- ~R) e.IC.p (-~ IS<aL.) (2-52) 
\ - Q.'- ~I( f> ~ ... ~.l) 

Als nu geldt dat "S<.l>)t, dan gaan de vergelijkingen 2.52 en 2.53 over in: 

t: ~ ( ,_ O..)' e.JC. p(- ~.L) 
(2-53) 

1~ (t 

Als de dikte van het kristal, de transmissie en de reflectie bekend zijn 

kan m.b.v. formule 2,54 de absorptiecoëfficiënt~ bepaald worden uit: 

~~ t l ... [ L•yolj (2-54) 

b, De planparallelle dubbellaag (preparaat op een drager) 

Als we in plaats van een planparallelle plaat een planparallelle dubbellaag 

hebben, zullen de transmissie en de reflectie, behalve door de eigenschappen 

van het preparaat, ook door de eigenschappen van de drager bepaald worden. 

Grosse et al. ( 23) hebben voor een dubbellaag (zie figuur 7) de totale 

transmissie en reflectie berekend. Zij hebben, voor de situatie gegeven in 

figuur 7 het randvoorwaardeprobleem voor alle bundels opgelost, en vinden voor 

de complexe amplitudetransmissie~ en de complexe amplitudereflectie ~ 

waarin 

{ t!..IC. ~ ( .. " ~ t!.s ~s ~ ) ('- ~ t) L e.A-4> l.- "' w ~ olq ~ v ) • 

•(,-~) t~e-~~)" (,,..~e) t~t ""~~) J 
- ~lt(> (-'l.ll '-cl~~~)('"' ~s) t 4t.)(.i> (-'C lf~ cle ~ ") .r 

" (•- ~~)(~e ~ ~!>) '"( ... ~ H,; -~s )1 1 I "D 

:P ::: \. t. .. ~ L ... w ~ els ~~ ") (, ... ~ 41 ) L e. L p - &.( rr ~ ol..e ~ \) ) • 

~( \\-~) (. ~ -~s) "'"L'- ~~) (~e. \ ~~) 1 

(2-56) 

- ~JC.(> t'- ~\.cl~ ~~ ~) (. \'\- ~~) t. .. ~~ (- 4lrÎ.. cl.e ~.e. \))"' 

* t~·~K~.e •~s) " ( ~-~f) (~e -~s)j 1 (2-57) 
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' ' . . ~ "'\ d 1 b k' . d d f '1 (Cd A ) H~er~n z~Jn "':(.en'\ resp. e comp exe re I.ngs~n ex van e ~ m 3 s 2 en 

het substraat (de drager),~ en A, zijn resp! de dikte van de film en het 

substraat, Voor het golfgetal .J geldt: ~ = \/1\ . 

Figuur 7: De stralengang in een dubbellaag. 

Voor de transmissie ~ en de reflectie~ geldt dan achtereenvolgens: 

(2-59) (2-60) 

In de praktijk hebben we met een preparaat te maken dat op een drager geplakt 

zit (zie figuur 8), Om de transmissie en de reflectie voor elke frequentie 

te kunnen bepalen moeten we d.e optische eigenschappen van het preparaat, 

de plaklaag en de drager kennen, In 4e praktijk geldt voor transmissiemetingen 

dat de dr~er transparant is (n is reëel). Dan geldt, onder dezelfde voor-
q 

waarden wa~ronder formule 2.5S is afgeleid, voor de absorptiecoëfficiënt: 

Figuur 8: Het opgeplakte preparaat, 

Waarin R1,R2 ,R3en R4 de reflectiecoëfficiënten aan de diverse grensvlakken 

zijn. Deze zijn te berekenen met formule (2-49) uit de brekingsindices 
van de media, 

Cd3As 2 car;2 CdTe Polyethyleen 

3,9 1.43 2,67 1 , 5 (L it. ( 34) ) ( 
Tabel 1 : De brekingsindices bij À = 5pm. 
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HOOFDSTUK 3 OPSTELLING EN MEETMETHODE 

De transmissiemetingen werden verricht op een tweetal opstellingen: 

I. Een "single-beam" opstelling met een Nernst.stift als lichtbron, een llilger 

en Watts monochromator en een HgCdTe-detector. Deze opstelling is te 

gebruiken in het golflengtegebied van 1 tot I6 micron, en met preparaat

temperaturen van 4.2 tot 350 K. 

2. Een Beekman double-beam spectrometer, model IR 4250, die te gebruiken 

is in het golflengtegebied van 2.5 tot 50 micron, bij een preparaat

temperatuur van 300 K. 

De eerste opstelling (zie figuur ~ ) stond oorspronkelijk vrij opgesteld, 

zodat ook absorptie door de atmosfeer plaats vond. In het door ons bekeken 

golflengtegebied kwam deze absorptie hoofdzakelijk van waterdamp (normaal 

is ca. •o.ooomgr./m~ in de lucht aanwezig) en co2 • Vooral de waterdampabsorptie 

van 5 tot ongeveer 7 micron maakte metingen bij deze golflengten onmn&elijk. 

Door nu de gehele opstelling in een perspexkast te plaatsen, waarin drog~ 
3 lucht (5 mgr.H20/m.) geblazen wordt, kan een spectrum verkregen worden 

waarmee we goede transmissiemetingen kunnen verrichten. 

N 

eh 

SI 

V 

SI 

~nblazen droge 

lucht 

Figuur 9 : Een bovenaanzicht van meetopstelling I • 

= Nernststift cry = doorstroomcryostaat, geschikt 

= chopper voor metingen van 4,2 tot 350 

= holle spiegel p • preparaathouder met preparaat 

K 

M ·= Hilger en Watts monochromator ven, = verwarmde NaCl vensters, om aan-

fil. = filterhouder met een 2, 3!5. slag te voorkomen. 

en een 7, 1 pm. filter ss = holle spiegel 

sz = parabolische spiegel D = HgCdTe-detector 

S3 = vlakke spiegel V • vochtigheidsmeter 

S4 = holle spiegel 
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In figuur 10 is een detailschets gegeven van de cryostaat met daarin het 

preparaat. Bij deze cryostaat hoorde een regelaar, waarmee elke gewenste 

temperatuur tussen 4.2 en 350 K kon worden ingesteld. Het preparaat zit 

met koperen klemmen, wat de warmtegeleiding ten goede komt, in een koel

vinger van messing geklemd. In een stage van Cremers (24) was gebleken dat 

het preparaat voldoende snel de ingestelde temperatuur bereikt._en behoudt, 

zodat ~2t plaatsen van het kristal in een contactgasruimte overbodig is. 

stookspiraal 
thermokoppel ~ ~stralingsscherm 

~I I I I 

Figuur 10 

cryostaatwand 

lichtweg 

ll naar vacuumpomp 

Schets van de cryostaat met daarin 

het preparaat. 

In figuur l 1 is het elektronische signaalverwerkingssysteem weergegeven. 

De voeding van de detector bestaat uit 16 NiCd-batterijen, die voor het doel 

waarvoor ze hier gebruikt zijn erg geschikt zijn, omdat deze batterijen 

gedurende een lange tijd een constante spanning houden en ze gemakkelijk 

opgeladen kunnen worden. Verder zijn opgenomen een ruisarme metaalfilm

weerstand R en een ontkonpelingscondensator C. 

De transformator T zorgt voor een verhogen van de detectormeetspanning en 

een aanpassing op de ingangsimpedantie van de versterker V, Aan deze versterker 

zit extern een instelbaar passief 50 Hz. filter gekoppeld. 
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Figuur 11 

chopper 
signaal 
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fasegevoelige 
versterker 

Het elektronische signaalverwerkingssysteem 

R = voorweerstand 

D = detector 

c = ontkoppelingscondensator 

T = transformator ( 1 : 100) 

V = versterker 

Fil= passief 50 Hz filter 

"-schrijver 

Het signaal, dat uit de versterker komt, wordt samen met het signaal van 

de chopper naar een fasegevoelige detector gevoerd, waarna het uiteindelijke 

signaal op een schrijver vastgelegd kon worden. 

Met deze opstelling kon een signaal-ruis-verhouding van ongeveer 13000 

onder optimale omstandigheden verkregen worden. 

Voor een beschrijving van de werking van de Beekman double-beam spectro

meter verwijs ik naar de aanwezige literatuur. Opgemerkt dient te worden 

dat bij deze spectrometer slechts transmissies gemeten kunnen worden die 

groter dan 1% zijn. 

Ook voor reflectiemetingen werd gebruik gemaakt van de Beekman spectrometer. 

Voor een beschrijving van het meetprincipe zie literatuur (~5 ) 

Enkele reflectiemetingen, in het golflengtegebied van 30 tot 200 micron, 

werden verricht op een Fourierspectrometer aan de T.H. Aken. 
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HOOFDSTUK 4 PREPARATUUR 

Het poedervormig uitgangsmateriaal Cd3As2 werd door ons zelf gemaakt 

door in de juiste verhouding cadmium en arseen te mengen en dit in een 

vacuÜm gezogen ampul bij hoge temperatuur (ca. 800 6C) te laten smelten. 

Dit uitgangsmateriaal werd dan gezuiverd door het (soms meerdere malen) 

een sublimatieproces te laten ondergaan. 

Met dit gezuiverde uitgangsmateriaal konden wij op twee manieren Cd3As 2-

kristallen groeien. 

-Bij de eerste manier werd het Cd3As2 in een beroete vacuum gezogen ampul 

met een constante snelheid van lmm. per dag door een bepaalde temperatuur

gradiënt getrokken~ Zie figuur t~ . 

560 ~c 

trekrichti~ Alllf!ll1'1ilf!!!_ ~ \ 
~~1~~,,-------~.u~ gezuiverd uitgangsmateriaal 

het éénkristal 

Figuurt1: Een schets van de vacuümampul waarmee éénkristallen 

getrokken worden in een oven met bovenstaande temp.gradiënt. 

De met deze methode verkregen éénkristallen waren ~yffndervormig en hadden 

een lengte van ca. 5cm. en een diameter van 4 à 5 mm •• Deze kristallen werden 

daarna in schijfjes van lmm, dikte gezaagd. Dit zagen gebeurde in de meeste 

gevallen loodrecht op de lengterichting van het cylindervormig kristal. 

Als het· eindvlak van het cylindervormig kristal duidelijke kristalvlakken 

vertoonde werden de schijfjes evenwijdig aan een kristalvlak gezaagd. 
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-Een tweede manier om Cd 3As 2-kristallen te verkrijgen was door middel 

van open-buis-transport. Hierbij werd in een holle buis op hoge temperatuur 

het gezuiverde uitgangsmateriaal en wat extra arseen neergelegd. 

Onder doorstroming van argon of waterstof werden dan in het koude gedeelte 

van de buis kristallen verkregen. Zie figuur 13 

30 .___ plaats 1n de oven 

in cm. 

~~------------------------------------n~TVvr--,L-

gas ____,. As ---f CJ!s 2 --r:f gas 
~~-~~~------~~~----------~nQ~•~~' 

kristallen 

Figuur 13 Een schets van het open-buis-transport met daarboven 

de temperatuurgradiënt in de oven. 

Soms worden dan "wybers" of chips gevormd die direct geschikt zijn voor 

optische metingen~ 

Gezien de hoge absorptiecoëfficënt in het golflengtegebied van de 

fundamentele absorptie van Cd3As 21 is het noodzakelijk zeer dunne (enkele 

microns dik) preparaten ter beschikking te hebben voor de transmissie

metingen. Deze dunne preparaten kunnen verkregen worden door de genoemde 

Cd
3

As
2
-schijfjes te slijpen, leppen, polijsten en eventueel te etsen 

totdat ze de vereiste dikte hebben; of door direct gebruik van, daarvoor 

geschikte, wybers of chips van het open-buis-transport. 

Met de eerst genoemde manier is de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan 

en de resultaten hiervan,tot vóór mijn afstudere~kunnen als volgt samen

gevat worden: 

~Tot zover werd de preparatuur uitgevoerd door P.A.M. Nouwens, waarvoor 

mijn hartelijke dank. 



-23-

- Het is mogelijk gebleken de dikte van vrijdragende preparaten, met 

de genoemde slijp, lep en polijstprocedures, te reduceren tot 20 à 30 

p.m. (5"). 

- Door het beschikbaar komen van een geschikte etsvloeistof voor Cd3As 2 
(een 15% Br2-methsnoloplossing) kon, uitgaande van een 70 ~m dik gepolijst 

preparaat dat met een speciale lijm (loctite 312F ) opgeplakt was op een 

drager van saffier, een 6 rm· dik preparaat verkregen worden. (t~. Zie 

figuur 

Figuur 14 

~paraat 

~ pl:::::: 

Een Cd
3
As

2
-preparaat dat met plak op een drager 

bevestigd is. 

Opgemerkt hierbij dient te worden datide effectiëve oppervlakte van het 

preparaat na het etsen vaak te gering was voor optische metingen en dat 

het preparaat erg "vies" en niet meer planparallel geworden was. 

Opm.: Onder de effectieve oppervlakte wordt, een cirkelvormig oppervlak 

van het prepara~t verstaan waarin zich geen scheuren,gaten of barsten zitten. 

Het is mij tijdens de afstudeerperiode gelukt de dikte van een preparaat 

op een drager te reduceren tot 8 )liD· via slijpen, leppen en polijsten 

en zelfs tot 4 )liD· indien men daarna nog eens etste.Ook de kwaliteit 

van het uiteindelijke preparaat is zonder meer erg goed te noemen. 

Het preparaat is meestal binnen I }liD· planparallel (men kan dan inter-

ferenties,t.g.v. multipele reflecties, in de reflectie en transmissie 
2 waarnemen). De effectieve oppervlakte van het preparaat bedraagt 10 mm. 

en het oppervlak is mooi spiegelend en zonder krassen te verkrijgen. 

Voor een uitvoerige beschrijving van de preparatuur zie Appendix. 

Vanwege de geringe stevigheid van dunne preparaten was het noodzakelijk 

de preparaten met een plakmiddel op een drager te plakken. Bij de preparatuur 

en de latere reflectie en transmissiemetingen spelen de keuze van de 

plaklaag en de drager een belangrijke rol. 
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De eisen die men aan de ideale drager stelt zijn: 

I. De drager moet transparant zijn in het golflengtegebied van I tot 

20 (minimaal JO) micron. 

2. De drager moet te slijpen, leppen en polijsten zijn, zodat een plan

parallelle' drager verkregen kan worden, met een maximale afwijking 

in de dikte van I pm •• 

3. De drager moet mechanisch sterk zijn, zodat de verschillende bewerkingen 

goed ondergaan kunnen worden. 

4. De drager moet chemisch resistent zijn tegen water, de plak, de 

polijstvloeistoffen en mogelijk ook de etsvloeistof. 

5. De drager moet een goede warmtegeleidingscoëfficiënt hebben in het 

temperatuurgebied van 4 tot 300 K. 

6 D d ( 250 •c) fk 1 < 4 K) d k . e rager moet opwarmen tot en a oe en tot goe unnen 

verdragen en een uitzettingscoëfficiënt hebben die zo dicht mogelijk 

bij die van de plak en Cd
3

As 2 ligt (ca. 10.10-6 K- 1
). 

7. De drager moet bij voorkeur goedkoop zijn, vanwege de grote aantallen 

die nodig zijn. 

Hieronder volgt een tabel van de door ons bekek~n dragers,die voor ons 

doel het meest geschikt zijn, met een aanduiding van hun specifieke 

eigenschappen. De eigenschappen van de dragers zijn of uit de literatuur 

afkomstig, of werden door ons zelf onderzocht. 

drager laat door ad, 2 ad. 3 ad. 4 ad. 5 ad. 6 ad. 7 

tot 

CaF 2 9 ym. + + +,+ + +,+ + 

BaF2 J3 Jlmo + + +,+ + +,+ + 

AgCl 30 pm. -,- ? +'? + 

AgBr 35 Jlill· -,- ? +,? + 

Ge 16 pm. + + + -' + +,? 

Cd Te 28 pm. + + + -' + +,+ 

Tabel~.: De onderzochte dragers, met in de kolommen een aanduiding 

of hun eigenschappen voldoen aan de eisen van de ideale drag~r. 

Als meest geschikte dragers kwamen CaF2 en CdTe uit de bus. 
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Aan het ideale plakmiddel dienen de volgende eisen gesteld te worden: 

I. Een goede hechtkracht. 

2. Een goede transmissie zonder al te veel absorptiepieken in het door 

ons bekeken golflengtegebied (van I tot 20 pm). 

3. Het moet in dunne (1 pm dik ) lagen op te brengen zijn. 

4. Als p~t een thermoplastisch plakmiddel is, mag het niet bij te hoge 

temperaturen (tot 200 C) smelten, zodat het preparaat niet te hoog 

verhit hoeft te worden. Ook mag de stof niet bij te lage (60 C) 

temperaturen smelten, omdat het dan kan gaan smelten bij het vrijkomen 

van wrijvingswarmte tijdens het polijsten. 

5. Het moet chemisch resistent zijn tegen water, de polijstvloeistoffen 

en dè etsvloeistof, doch ook op te lossen of te verwerken zijn met 

een bepaalde stof zodat het te verwijderen is. 

6. Het moet tegen lage temperaturen (tot 4 K) bestand zijn en de warmte 

bij deze lage temperaturen goed geleiden. 

7. Het moet een uitzettingscoëfficiënt bezitten die zo dicht mogelijk 

bij die van Cd3As 2 en de drager ligt. 

Hieronder volgt een tabel van plakken of stoffen, die geschikt zijn om 

een preparaat op een drager te bevestigen, en waarmee door ons ervaring 

opgedaan is (zie ook (13) ). In de kolommen staat weer een beoordeling 

van de onder de verschillende punten vermelden eisen. 

plakmiddel ad. ad. 2 ad, 3 ad. 4 ad. 5 ad.6 

Lero + + -,+ ? 

P.V.X. + -,+ ? 

Technicol + -,+ ? 

Simson -,+ ? 

2-componentenlijm + + - I - ? 

Contactlijm 2000 + + -,- ? 

Bizonkit + - , - ? 

Polyetyleen + + + + +,+ +,+ 

Kaars (Hema) + + + -,+ - ? ' . 
Loctite 312 F + ~ + + -' +,+ 

Sa lol + + ? ? +'? . , . 
Prit + + + -.+ ? 

Tabel 3: De onderzochte plakken. 

ad. 7 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

+ 

? 

'! 
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Erg geschikt is polyethyleen dat een thermoplastische stof is die 

bij 13o•c smelt, een brekingsindex van 1.5 (~b) heeft en in minder dan 

I micron op te brengen is, 

Kaarsvet, dat smelt bij 70ÓC, kan als ideaal plakmiddel beschouwd worden 

om als 2e-plaklaag te dienen, om de drager met het preparaat op een doorn 

te plakken voor de laatste bewerkingen (zie Appendix A ) 

In figuur 15 zijn de transmissiespectra weergegeven van polyethyleen, 

kaarsvet,CdTe en CaF 2, zoals deze met de Beekman gemeten zijn. 

2,6" 

T % 

golflengte À in pm. ~ 
10 

. -· -·-·--·-. 

A~ 
\ __;. 

\ 
\ 
\ 

' .. 
" ,, 
-r· 

0 

09Lo--~--~~~~~~-~-~~~~~~~~~1~_-I-,~o~~~--~--~~~2 

cm. 

Figuur 15: De transmissiespectra van polyethyleen (~), kaarsvee (---), 

CaF2 (-•-l-) en CdTe (-'-•). 

De resultaten met het open buistransport waren voor ons steeds erg 

teleurstellend. Behalve dat er slechts weinig "wybers" of chips gevormd 

werden, waren deze bijna alle ongeschikt voor optische metingen. 

De redenen voor ongeschiktheid waren: 

I. Een te klein effectief oppervlak. 

2. In elkaar gegroeide structuren. 

3. Te dikke kristallen ( meestal30 pm). 
4. In lagenstructuur gevormde kristallen (polykristallen). 

5. Niet planparallel. 

Ook waren de gevormde kristallen erg broos, zodat ze, behalve moeilijk 

te hanteren, ook niet gepolijst of geëtst konden worden. 
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Opgemerkt dient te worden dat de dikte steeds gemeten werd met een 

micrometer. 

De dikte kon slechts op I micron nauwkeurig bepaald worden. We hadden 

gehoopt uit de interferentieverschijnselen bij de transmissie of reflectie

metingen de dikte nauwkeuriger te kunnen bepalen. (zie hoofdstuk1) 

Dat dit ons niet gelukt is, komt omdat we de brekingsindex en de extinctie

coëfficiënt van Cd3As
2 

in dat golflengtegebied niet nauwkeurig genoeg 

kennen. (zie hoofdstuk$). 

Ook andere diktemetingsmethoden, die we niet verder getoetst hebben. 

eisen steeds dat bepaalde fysische eigenschappen van Cd3As 2 , de drager 

en de plaklaag nauwkeurig bekend zijn. 
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HOOFDSTUK 5 Resultaten en discussie 

~1 De preparaten 

Tijdens de afstudeerperiode werden de in tabel 4 vermelde preparaten 

gemaakt en doorgemeten. 

preparaat 

As 31-15 1) 

As 32-12 1) 

As 32-17 1) 

As 32-9 
I) 

As 32-161) 

As 21-151) 

AAs 10-1 2) 

AAs 10-42) 

As 18-2 3) 

As 21-143) 

Tabel 4 

dikte (um.) drager plaklaag beweeglijkheid N 

(m2/vs.) (300K) (m - 3) 300K 

13 t 2 CaF2 poly- 2,22 5,35.1023 

9 CaF2 
ethyleen 1,64 6,55.1023 

11 

8! 2 CaF 2 
11 1,88 5,37.1023 

4 "!: 2 CaF2 " 2,35 5,02.10
23 

12 i 2 Cd Te lf 0,65 9,12 .1o
23 

12 Cd Te ,, 1,52 7 43 1o23 
' . 

14 ± 2 2,42 4 '80 .1 o
23 

10 2,42 4,60.10
23 

360 2,10 6,63.10
23 

677!3 1 ,44 2,88.1023 

De preparaten waaraan tijdens de afstudeerperiode gemeten 

is. 
1): Dunne preparaten op een drager. 
2): Dunne preparaten verkregen met het open-buis

transport. 
3): Dikke preparaten waaraan op de T.H.Aken reflectie

metingen gedaan zijn. 

p 

p 

p 

P,E 
p 

p 

P,E 

P,E 

P = leppen-en polijsten met achtereenvolgens 6, 1 en !urn. 

korrelgrootte van het polijstmateriaal. 

E • etsen in een 15% Br2-methanol oplossing. 

De electrenenconcentratie en de beweeglijkheid in tabel 3 werden bepaald 

met de Van Der Pauw methode ( 26). 

De electrenenconcentratie van dunne preparaten, die uit éénkristallijne 

plakjes werden vervaardigd, was aanzienlijk lager(~ 5.Io
23 

m-
3

) dan die 

van het oorspronkelijk dikke kristal (~ 2.10
24 

m-
3
). 

Dit dalen van de elektronenconcentratie gebeurde na het leppen en 

polijsten, en nam een dag tot een week in beslag. Door zorgvuldiger te 

polijsten kon een geringere daling in de elektronenconcentratie 

verkregen worden (As 32-16 en As 21-15). 
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Het dalen van de elektronenconcentratie deed zich voor als de dikte van het 

preparaat minder dan 100 pm werd (zie figuur tb). Ook bleef de elektronen

concentratie niet stabiel in de loop van de tijd, maar varieerde (ongeveer 

10%) om de eindwaarde. 

i 
)0 

"" ".5 N~o~l) 

. . . . ..e 
~ 

...N 
-0 ....... 

1,() - -
-0- - --~ 

IS G>/ 

I 
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I 

5 <!5 . 

'""" 
I I I _j A _j_ 

$" IO lf' '-0 1.5 30 )S L(O lff 60 ____;. 't DO 

Figuur 16: De elektronenconcentratie bij 
cl~k~e. (. p Wl.) 

verschillende dikten van preparaat As 32-9. 

De elektronenconcentratie verliep als functie van de temperatuur op vrijwel 

gelijke wij ze als de elektronenconcentratie van dikke prepa.raten , met ver

gelijkbare elektronenconcentraties die door Van Bree (l1) gemeten zijn 

(zie figuur '1 ). De beweeglijkheid van de elektronen in de dunne preparaten 

was gemiddeld lager, dan die van de dikke preparaten( zie figuur \9 ). 

De redenen voor het verschil in de elektronenconcentratie en de beweeglijkheid 

van de elektronen van de dunne preparaten ten opzichte van de dikke preparaten 

moeten waarschijnlijk gezocht worden in de gevolgen van het leppen, polijsten 

en etsen van het preparaat. De elektronenconcentratie kan verlopen doordat 

acceptoren aan het gepolijste oppervlak worden ingebouwd ten gevolge van 

kristalfouten of verontreinigdheden, De beweeglijkheid van de elektronen 

kan lager zijn ten gevolge van kleine scheurtjes in het kristal. Bij lage 

temperaturen kan de beweeglijkheid van de elektronen ten gevolge van spanningen 

tussen de drager, plaklaag en het preparaat, die alle een verschillende uit

zettingscoëfficiënt hebben (zie tabel Ç ), s~~chter zijn, 

Cd Te Polyethyleen 

10 18 5 175 

Tabel 5: De lineaire thermische 

uitzettingscoëfficiënt<>'. ( 10-6K-1) bij 300 K. 
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Gezien de redelijke overeenkomsten (zie figuur 17) tussen het verloop 

van de elektronenc~ncentratie als functie van de temperatuur van de 

vergelijkbare dikke en de dunne preparaten~ werd doorgaans de elektronen

concentratie bij lage temperaturen niet gemeten, maar uit.de aanpassingen 

van Monen aan de meetresultaten van Van Bree gehaald (15).De beweeglijkheid 

van de elektronen, die alleen van belang is bij de absorptie door vrije 

ladingsdr:1gers, werd voor lage temperaturen doorgaans geschat uit de metingen 

van Van Bree (27). Dit was o.a. noodzakelijk omdat Van der Pauw-metingen bij 

lage temperaturen vaak mislukten doordat de vloeibare (In-Ga) contacten op 

het preparaat loslieten, en het solderen van contacten onmogelijk is omdat 

dan de plaklaag onder het preparaat zou smelten, 

Voor het verkrijgen van preparaten met verschillende elektronenconcentraties 

is geen "dope" toegepast,- omdaë we vanzelf preparaten (zie tabel 4) 

verkregen met een verschillende elektronenconcentratie. Ook eisen de meeste 

"dope"-methoden dat het preparaat uitgestookt moet worden bij hoge temperaturen 

(300°C), zodat dopen van een kristal op een drager zonder meer niet mogelijk is. 

De enkele, enigszins geschikte, preparaten, die met behulp van het open-buis

transport gegroeid werden, zijn door Van der Ligt gebruikt om er tijdens 

zijn stage interbandabsorptiemetingen aan te doen (28), Deze preparaten 

(zie tabel 4), die in een overmaat As-atmosfeer gegroeid zijn, hebben 

een elektronenconcentratie èn een beweeglijkheid die in de buurt van de 

gepolijste dunne preparaten liggen. 

5.2. De Reflectiecurven 

Bij reflectiemetingen met de Beekman werden aan de dunne preparaten 

de verwachte interferenties (zie paragraaf 2,4,4) gemeten (zie figuur 19). 

Ook kon voor verschillende dikten van een kristal het interferentiepatroon 

gemeten wor~en (zie figuur 20)~f Berekeningen van het product n.d (zie paragraaf 

2.4.4 )leverden onwaarschijnlijke waarden op. Zo werden waarden van de reële 

bre~ingsindex n verkregen, als de diktemeting als juist beschouwd werd, die 

ver boven de waarde van n uitkwamen die uit de reflectie volgt als we formule 

~-50) toepassen (zie f~guur 19 en 20). Terwijl bij de plasmakant juist een 

daling _in olaat s 

wordt. 

van een stijging van de reële brekingsindex verwacht 

~Het verschil van de interferentiepatronen in de figuren 19 en 20 bij de 

dikte van 10 pm. wordt veroorzaakt door het verlopen van de electronen

concentratie. 
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Omgekeerd was de dikte die uit het produkt n~d volgde veel te groot~ 

indien de reële brekingsindex als bekend verondersteld werd (n=n00 ). 

In ;figuur ~I zijn tevens de waarden van n uitgezet die door anderen 

verkregen zijn ( l, 1.«\ 1 ~0, ~I). De meeste van deze waarden werden verkregen 

door de interferentieverschijnselen in de reflectie of de absorptie van 

opgedampte of amorfe lagen te analyseren. 

Dat hét product n.d niet correct uit de interferentieverschijnselen 

verkregen kon worden komt o.a. door het feit dat we met een absorberend 

preparaat op een absorberende drager te maken hebben en dus ook rekening 

moeten houden met de optische eigenschappen van de drager en misschien 

zelfs met die van de (erg dunne) plaklaag, 

Berekeningen met de formules voor een dubbellaag (zie paragraaf 1.4.~ 

tonenáan dat de dikte of de brek ingaindex niet zonder meer met formule 

t.souit het interferentiepatroon van de reflectie gehaald mogen worden 

(zie figuur 11). Een exacte aanpassing van de berekeningen aan het 

gemeten reflectiepatroon is nog onmogelijk gebleken, omdat over de 

relevante grootheden van Cd3As 2, met name het al dan niet aanwezig zijn 

van fonendispersie in dit golflengtegebied, nog onvoldoende bekend is. 

In de reflectiespectra werden soms 2 minima waargenomen vlak bij de 

plasmakant, bij zowel dikke als dunne preparaten (zie figuur 1. 3 ) • 

Ook anderen ( 31 1 5 ) hebben dit verschijnsel waargenomen, doch een 

verklaring ' kon er door hen niet voor gegeven worden •. Bij de dunne 

preparaten zitten de 2 minima op de interferenties gesuperponeerd, wat 

het onderscheiden van de beide verschijnselen erg bemoeilijkt. 

Het dubbele minimum werd wel beÏnvloed door polijsten of etsen, maar ver

dween daardoor niet. De oorzaak van het dubbele minimum wordt gezocht 

in een fonon, dat zo dicht bij het plasmon ligt, dat door plasmon-fonon

koppeling twee minima in de reflectie verkregen worden. Het al dan 

niet aanwezig zijn van een fonon zou dan aan de specifieke fysische 

eigenschappen van het kristal en aan de kwaliteit van het oppervlak kunnen 

liggen. De ligging van de minima wordt ook in grote mate bepaald door 

de electronenconcentratie. Een analyse van deze plasmon-fonon koppeling 

moet echter nog nader uitgewerkt worden. 

Als eerste aanzet hiertoe zijn reflectiemetingen aan de T.H.Aken met een 

Fourierspectrometer in het frequentiegebied van 40 tot 380 cm: 1 uitgevoerd. 

Deze metingen, met dikke preparaten uitgevoerd, gaven bij 300 K spectra 

te zien met diverse absorptiepieken door fononen (zie figuur ~4). 
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Duidelijk zijn in deze spectra de plasmakant en enkele fononabsorpties, 

waarvan er één duidelijk overheerst, te herkennen. Door formule (2-44) te 

gebruiken kan de transversale fononfrequentie van het belangrijkste fonon 

bepaald worden. Als we een~~ en een~- aannemen van resp. 53 en 16, dan volgt uit 

de berekening een frequentie van 286 cm-l. 

5.3 De transmissiemetingen. 

In de figuren 25 t/m 28 zijn de gemeten en gegenereerde absorptiecoëfficiënten 

van de diverse dunne opgeplakte preparaten bij 300 en 10 K uitgezet. Bij 

andere temperaturen is wel gemeten maar voor de duidelijkheid zijn deze curven 

weggelaten. In de figuren 25 en 28 is tevens de absorptiecoëfficiënt weergegeven 

die door Zdanowicz et al. gemeten is aan opgedampte lagen (I). In de grafieken 

moeten we rekening houden met een systematische afwijking in de absorptie

coëfficiënt (van 6 tot 25 %) t.g.v. een absolute fout in de diktemeting en 

het niet planparallel zijn van het preparaat. De bijdrage· van toevallige fouten 

in de absorptiecoëfficiënt wordt geschat op 2 à 4 %. Wat opvalt in de grafieken 

is het vaak geringe verschil tussen de gemeten absorptiecoëfficiënt bij hoge 

en lage temperaturen. 

Er kan geen duidelijke "stap" onderscheiden worden in de gemeten absorptie

coëfficiënt. Een aanzet voor een "stap" kan gezien worden in een schouder bij 

een golflengte van 6 tot 7 micron (zie figuur 27). Zij het dat juist deze 

figuur slecht aangepast kon worden. Het verschil tussen de metingen van 

Zdanowicz en die van ons komt waarschijnlijk door het feit dat zij gemeten 

hebben aan opgedampte lagen (polykristallijn) Cd3As 2• 

In figuur 29 is voor verschillende tijdstippen na het polijsten de absorptie

coëfficiënt weergegeven. Het veranderen van de absorptiecoëfficiënt komt door 

het genoemde verlopen van de elektronenconcentratie. De metingen in figuur 29 

zijn uitgevoerd met de Beekman en daarom voor hoge waarden van de absorptie

coëfficiënt onbetrouwbaar. 

De absorptiecoëfficiënt van een kristal dat gegroeid is met het open-buis

transport is in figuur 30 uitgezet. Dit kristal zit niet op een drager geplakt 

en zal daarom niet aan spanningen blootstaan t.g.v. de vers6illende uitzet

tingscoëfficiënten van drager, plaklaag en kristal. De metingen zijn uitgevoerd 

op een andere meetopstelling dan die besproken is in hoofdstuk 3, met een 

veel slechter oplossend vermogen (28). Bij de diverse temneraturen is hij dit 

preparaat een duidelijker verschil in de absorptiecoëfficiënt te zien, dan 

bij de opgeplakte preparaten 
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Evenals in de reflectie worden in de transmissie ook interferenties 

waargenomen (zie de figuren 1.5 c."" !>O). Bij de opgeplakte preparaten zijn 

de interferenties in de transmissie minder goed zichtbaar dan in de reflectie. 

Dit komt omdat bij transmissiemetingen het licht ook nog door een absorberende 

drager moet. Ook uit de interferenties in de transmissie volgde voöt de 

opgeplakte preparaten een verkeerde waarde voor het product n.d • 

Uit de it~~~rferenties in de transmissie van de met het open-buis-transport 

gegroeid kristal werd wel een acceptabele waarde voor n.d gevonden.(zie fig.~O ). 

nieruit kan de conclusie getrokken worden dat de verkeerde waarde van het 

produkt n.d voor de opgeplakte preparaten veroorzaakt wordt door de drager 

en de plaklaag. Men mag echter niet uitsluiten dat het veroorzaakt wordt 

door de specifieke eigenschappen van het opgeplakte preparaat. 

Bij het interpreteren van de meetresultaten werden voor de invoerparameters 

de volgende waarden genomen: 

- Uit de aanpassingen van Manen: 
-10 P = 7,0 10 eVm. 

EG(T) = 0,1167 + ( 0,000333 T) eV. 

A = 0. 3 eV. 

EF =variëren~ met de electrenenconcentratie en de temper~tuur 

Een opmerkelijk resultaat uit het werk van Manen is dat bij de combinaties 

van ET en md: qie het beste aansluiten bij de experimentele resultaten 

van Van Bree er één combinatie is die goed voldoet voor alle temperaturen 

namelijk : 

ET = - 0. 0266 eV. en 

m;s; = 0.5 mo, waarin mode rustmassa is van het electron 

In het algemeen is deze waarde genomen voor ET' hoewel ook curven 

gegenereerd zijn met andere waarden. 

de N.B. Als we mt
1 

van de 4 -graads valentieband bij k=k 1 bepalen met de 

..l- = ..i- ~El(, \ w..:, ~--k cA_\( \(. .. \c., 
formule: 

(5-1) 

Dan krijgen we een oneindige massa, wat fysisci irreëel 

de vaak gebruikte formule: ...1- ~ ..L ~E.,., \ \M- ""' ... cil.<.' 14-:k., 
"' V\ 

is. Nemen we echter 

(5-2) 

~)- • 'IL ... () md is de dens1ty of states massa, waarvoor geldt: mds = Nv mvl 5-3 
s Jl 

Hierin is mvl de effectieve massa van de elektronen in de zware gatenbande 
. d .. k . N is het aantal valleys (toppen) van de zware gatenband 1n e -ru1mte. 

V 
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de We krijgen voor de effectieve massa in de top van de 4 -graads zware 

gatenband dan de volgende uitdrukking: 
fl k l.. 

~ "t; I (s: '-1) 
Wlv, .. ~(ER- ET) 

-Uît Van Der Pauwmetingen werden de elektronenconcentratie N en de 

beweegli.ikheid,u.van de elektronen bepaald. De waarde van de electronen~ 

concentratie bij lage temperaturen werd meestal geëxtrapoleerd uit de 

aanpassingen van Manen. De beweeglijkheid werd bij lage temperaturen 

geschat uit de meetresultaten van Van Bree. In enkele gevallen werden 

de electrenenconcentratie en de beweeglijkheid bij lage temperaturen 

gemeten met de Van Der Pauwmethode (zie paragraaf 5.1). 

-Voor de brekingsindex n, die nodig is in het 1-elektronmodel, werd 

steeds n = no-= 3, 9 genomen. De no-werd uit reflectiemetingen bepaald. 

Met het 1-elektronmodel is getracht theoretische curven te genereren, die 

de beste aanpassing geven met de experimentele waarden van de absorptie

coëfficiënt (zie de figuren 25 t/m 30). Met name is getracht de ligging van 

de zware gatenband in de k-ruimte te bepalen. In figuur 31 zijn de gegenereerde 

curven voor de absorptiecoëfficiënt, bij verschillende k
1 

waarden,weergegeven. 

Wat in de gegenereerde curven direct opvalt is, dat bij lage temperaturen 

twee steile flanken in de absorptiecoëfficiënt te zien zijn (zie de figuren 

25 t/m 30) t.g.v. de Fermi-Dirac verdelingen. De steile flank bij hoge 

golflengten hoort bij overgang A, en die bij lage golflengten bij overgang B. 

De steile flank ten gevolge van overgang B kan in de totale absorptiecoëfficiënt 

verzwakt zijn, omdat overgang A een bijdrage kan leveren die de flank verflauwt. 

de De theoretische resultaten, die gevonden worden met de 2 -graads vergelijking 

als zware gatenband, zijn zonder meer erg slecht. Er wordt dan ook geen verdere 

aandacht aan deze aanpassingen besteed, 

Uit het R.P.A.-model konden slechts waarden voor ~~ verkregen worden, omdat 

door een vervelende pool t, niet rechtstreeks berekend kon worden. Gezocht 

werd naar een oplossing van dit probleem door!, m.b.v. de Kramers-Kranig

rel• atie te bepalen. Hierbij stuiten we op de moeilijkheid dat t~ tot hoge 

VJ (in principe tot oneindig) bekend moet zijn. Door de genoemde eindige 

geldigheid van het bandenmodel kant~ slechts bepaald worden tot vlak voor 

het punt waar de zware en de lichte gatenbanden elkaar snijden. In elk geval 

kan ~nooit tot aan de randen van de Brilisuin-zêne bepaald worden, die 

liggep bij k = lrj"-" 2,48.t09m-l of k ="./-= = 1,23.109m- 1, omdat daar het x z 
bandenmodel zeker fout is. 
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Het punt waar de zware en de lichte gatenband elkaar snijden (k~l .to9m- 1) 

ligt bij te lage energie om~, nauwkeurig genoeg te kunnen bepalen. Daarom 

werd gezocht naar een goede extrapolatie van~voor hogew, zodatt, toch 

berekend kon worden. Dit is tot nu toe nog niet gelukt, hoewel goede 

vorderingen gemaakt zijn. 

Als we de~~ , die verkregen is met het 1-elektronmodel vergelijken met de 

van det ~.P.A.-model zien we een duidelijk verschil (zie figuur 32). Dit 

verschil zal ongetwijfeld leiden tot een verschil in de absorptiecoëfficiënten. 

Bij lage golflengten (2 pm.) is er nog steeds een verschil te zien, hoewel 

we verwachten, dat dáar het verschil nagenoeg verdwenen zou zijn. Bij het 

testen van het computerprogramma, met uit de literatuur bekende waarden voor 

HgTe (35), kregen we goede waarden. Hieruit kan geconcludeerd worden dat het 

onverwachëte verschil bij lage golflengten niet veroorzaakt wordt door een 

fout in het computerprogramma. Gevoelsmatig zou je zeggen dat voor grote 

golflengten, dus kleine energieën, van het ingestraalde licht het R.P.A.

model een betere beschrijving van de interbandovergangen dient te geven, dan 

het 1-elektronmodel, omdat we dan een elektron beschouwen, dat van een volle 

naar een gedeeltelijk gevulde band overgaat, waar het omringd is door vele 

andere elektronen. In het R.P.A.-model is rekening gehouden met de omringende 

elektronen van een elektron (zie paragraaf 4.2). Terwijl voor kl.eine golf

lengten het elektron van een volle band overgaat naar een lege band, zodat 

ook het 1-elektronmodel daar een goede beschrijving van de absorptieprocessen 

dient te geven. In de praktijk geeft het R.P.A.-model bij hoge energieën 

waarschijnlijk een slechtere aanpassing, dan bij lage energieën omdat~~ voor 

zeer hoge energieën bepaald moet worden om<!, m.b.v. de Kramers-Kranig-relatie 

te kunnen bepalen. Een oplossing van het probleem kan misshien gevonden worden 

door het 1-elektronmodel voor lage en het R.P.A-model voor hoge golflengten 

toe te passen. 

Bij het aanpassen van de gegenereerde curven aan de experimentele waarden werden 

k1 en ER van de zware gatenband gevarieërd van resp. 2.108 tot 6.108 m-I en 

- 0,02 tot-0,04 eV •• 
8 -1 In de meeste gevallen kon voor k1= 4.10 m en ER= 0,03 eV. bij 300K ee~ 

goede aanpassing verkregen worden, als we rekening houden met de genoemde 

onnauwkeurigheden. De afwijkingen voor kleine golflengten in figuur(28) 

(als we rekening houden met de fout in de diktemeting) wordt veroorzaakt 

door het naderen tot het snijpunt van de zware en de lichte gatenband 

(ligt bij~~!.7 pm.). 

Voor ET werd bij de aanpassingen in de grafieken steeds de waarde -0,0266 eV. 

gebruikt, 
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., 

Figuur 32 : E.._ als functie van de golflengte voor 

zowel het R.P.A.- als het 1-elektronmodel. 
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Een grote variatie van ET bracht steeds slechte aanpassingen voor de gemeten 

absorptiecoëfficiënt voort. Kleine variaties (20 %) waren nog wel acceptabel. 

Als we de ET van Manen gebruiken, die bij elke temperatuur dezelfde m~ 

oplevert ( ET •-0.0266 eV.) en de gevonden k 1 en ER waarden volgt uit formule 

B-4)dat m~ 1 gelijk is aan 0,44 m0• Omdat we een isotroop bandenmodel hebben, 

hetgeen inhoudt dat N =1, kunnen we concluderen, dat de door ons gevonden 
V 

waarde van m:1 goed overeenkomt met de m:s die Manen vindt (0,5 m~~· 
Over het algemeen veroorzaken variaties in de parameters van de 4 -graads

zware gatenband betere aanpassingen in het ene, maar slechtere in het andere 

golflengtegebied. 
8 -1 . 

Zo kan voor hogere k1-waarden (6.10 m ) een betere aanpassing in het lage 

golflentegebied verkregen worden, maar een slechtere bij hoge golflengten. 
8 -1 Voor kleinere k 1-waarden (2.10 m ) wordt een slechtere aanpassing in het totale 

gebied verkregen (zie figuur 31). Het verkleinen van ER geeft een slechtere 

aanpassing voor golflengten van 5 tot 10 micron. Een verhoging van ER zorgt 

juist voor een verslechtering van de aanpassingen in het hoge en lage 

golflengtegebied. 

Goede aanpassingen bij lage temperaturen konden niet altijd verkregen worden. 

Met name de genoemde flank t.g.v. de Fermi-Dirac verdeling bleef in de 

gegenereerde curven altijd aanwezig, terwijl in de gemeten curven de flank 

nooit erg steil was (zie figuur 25 en 30). Een variatie in k 1, ER of 

ET kan slechts de flank verplaatsen, maar nooit verflauwen. Mogelijk 

kunnen het toepassen van het R.P.A.-model en een grondig onderzoek naar de 

reflectie in het golflengtegebied van 7 tot 25 pm. hier uitkomst bieden. 

Ook mag niet uitgesloten worden, dat andere redenen, dan de hier genoemde, 

er de oorzaak van zijn, dat bij lage temperaturen geen goede aanpassingen 

gevonden kunnen worden. 

In het bekeken golflengtegebied is de bijdrage van de intrabandabsorptie· 

gering ( K =t 120 cm: 1). Deze bijdrage is wel steeds meegenomen in de 

berekeningen. 
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5.4 Conclusies en suggesties. 

Samenvattend kan uit het afstudeerwerk het volgende worden opgemerkt: 

worden met het geÏnverteerde Kane-model en de één-elektronbenadering, 

de zware gatenband een 4de_graadsvergelijking .genomen wordt. 

d d 4de d 1' 'k' Van e parameters van eze -graa sverge 1J 1ng 
8 -1 worden vastgelegd op resp. -0.03 eV. en 4,10 m 

ER' ET' en k 1 konden ER en k 1 
en de waarde van ET (-0,0266 eV.) 

werd bevestigd, 
de - De effectieve massa in de top van de 4 -graads zware gatenband is bepaald 

op 0.44 m0 • Deze waarde is in goede overeenstemming met de waarde die volgt 

uit de interpretaties van transportmetingen. 

- Voor lage temperaturen· (10 K) kon geen goede overeenstemming gevonden worden 

tussen de gemeten en berekende absorptiecoëfficiënt. Een toepassing van het 

R.P.A.-model en een nader onderzoek naar de reflectie (zie punt 3) kan hier 

mogelijk uitkomst bieden. Een eerste aanzet hiertoe is gegeven. 

-Uit reflectiemetingen bij hoge golflengten (30 -200 pm.) bleken de plasma

frequentie en de fonenfrequentie zo dicht bij elkaar te liggen dat plasmon

fononkoppeling optreedt. 

- De fonenenergie van het belangrijkste fonon . bedraagt 35 meV ( Y~ ~ 286 

Suggesties voor verder optisch onderzoek aan Cd3As2; 

-1 \ cm • J. 

- Het verdient aanbeveling na te gaan of het dalen van de electrenenconcentratie 

bij dunne preparaten inderdaad een gevolg is van de lep-, polijst- en ets

procedures. Gedacht wordt met name aan röntgenopnamen om het éénkristalijn 

zijn van de dunne preparaten te onderzoeken, 

- Het open-buis-transport zodanig verbeteren dat meer dunne preparaten gegroeid 

worden die direct geschikt zijn voor optische metingen. 
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- Reflectiemetingen aan dikke en dunne opgeplakte preparaten doen in het 

golflengtegebied van 5 t/m 50 ~·~waardoor meer gegevens beschikbaar komen 

over de optische grootheden van Cd3As 2 in dat gebied, 

- Plasmon-fononkoppelingen in Cd3As 2 bestuderen, door reflectiemetingen in 

het F.I.R.-gebied (30 tot 200 pm. ) te doen. 

-Het R.P.A. model verder uitbreiden,zodat eventueel betere aanpassingen 

aan de geineten absorptiecoëfficiënt verkregen kunnen worden. 
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dikte van het preparaat 

de vrije elektronenconcentratie 

de absorptiecoëfficiënt 

de energie van de elektronen, gerekend vanaf de 

onderkant van de geleidingaband 

de energie bij het fermi-niveau 

de bandafstand 

indices van resp. de geleidings-, de zware gaten-, 

de lichte gaten- en de afgesplitste band 

het golfgetal 

de complexe brekingsindex 

de reële brekingsindex 

de reflectiecoëfficiënt 

het matrixelement van Kane 

de effectieve massa van de zware gatenband 

de constante van Dirac 

het matrixelement van de desbetreffende overgang 

de lichtsnelheid 

de rustmassa van het elektron 

de elementaire lading 

de constante van Boltzman 

de absolute temperatuur 

de ver~elingsfunctie van Fermi-Dirac 

de golfvector van het licht 

de hoogfrequente brekingsindex 

de density of states massa 

het aantal valleys 

celconstanten 

de spinbaansplitsingsenergie 

complexe diëlektrische constante 

het reële en imaginaire deel van de diëlektrische 

constante 

de extinctiecoëfficiënt 

de golflengte van het licht in vacuum 

de gezamelijke toestandsdichtheid 

de diëlektrische constante in vacuum 
c 

de hoogfrequente diëlktrische constante 
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de longitudinale diëlektrische constante 

de transversale diëlektrische constante 

de hoekfrequentie van het invallende licht 

de relaxatietijd 

de beweeglijkheid van de elektronen 

de plasmafrequentie 

de transversale fononfrequentie 

de longitudinale fononfrequentie 

de statische diëlektrische constante 

de transmissie 

de reflectie 
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APPENDIX Het maken van dunne Cd3As 2-kristallen. 

De hier beschreven preparatuur behandelt het maken van dunne (4-10 vm.) 

Cd
3
As

2 
preparaten op een drager (zie figuur Al). We gaan uit van een 

schijfvormig plakje Cd
3
As 2 met een dikte van 1000 ym. en een diameter van 

4 à 5 nnn •• Als drager wordt een CaF 2 of een CdTe kristal gebruikt, dat een 

dikte van 2000pm. en een diameter van 10 à 12 mm. heeft. Het Cd3As 2-kristal 

wordt met polyethyleen op de drager geplakt. 

Figuur Al Het opgeplakte preparaat 

De verschillende bewerkingsmetheden die worden uitgevoerd zijn: 

r 
A. Het slijpen op een natslijpmachine merk Metasev, waarop een carborundum-

papier (Buehler Carbimet nr. 600 ) met een korrelgrootte van 13-14 pm. 

is aangebracht. Het carborundumpapier wordt continu met een laag water 

bedekt gehouden. 

B. Het leppen op een Logitech PM-2 lepmachine met bijbehorende zachtmetalen 

platen ( lood, tin of tinsoldeer ), waarin de polijstkorrels ingebed 

liggen. De tinsoldeerplaat gaf de beste resultaten. Het leppen geschiedde 

meestal met diamantpasta of diamantspray (Hyprez diamond lapping compound) 

met een korrelgrootte van 1 pm. ( 6 en 0,25 pm. korrelgrootte zijn ook 

beschikbaar). 

C. Het polijsten op een polijstmachine met een nylon doek (Lamplan 410, 

firma Engis). Op dè nylon doek wordt diamantpasta, met een korrelgrootte 

van 0,25 fm., en gedestilleerd water aangebracht. 

D. Een laatste bewerkingsmetbode is het etsen van het preparaat. Het etsmiddel 

is een 15% Br2-methanoloplossing. 
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Bij het slijpen, leppen en polijsten zit het preparaat op een zgn. grote 

of kleine doorn geplakt. 

Bij de grote doorn hoort een doornhouder (zie figuur A2). De doornhouder en 

de<grote doorn kunnen gebruikt worden op de slijp- en de lepmachine. 

doornhouder 

polijstplaat 

Figuur A2 : Een schets van de grote doorn met de doornhouder 

" Met de grote doorn kunne geen dunne planparallelle preparaten verkregen 

worden en ze wordt daarom ook alleen gebruikt voor grove bewerkingen. 

Bij de kleine doorn hoort een zgn. jig, die op de lepmachine gebruikt 

kan worden (zie figuur A3). Met deze combinatie is een afwijking van de 

planparallellite!~ van ~I pm. te bereiken. 

.- instelschroef 

j ig 

polijstplaat 

Figuur A3 Een schets van de kleine doorn in de jig 

In de jig kan men een micrometer plaatse~, zodat men tijdens het leppen 

de dikte van het preparaat kan bepalen. 
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Bij de bewerkingen op de slijp- en de polijstmachine wordt de kleine 

doorn in een messing ring geplaatst (zie figuur A4). 

kleine doorn 

messing ring 
polijstplaat 

Figuur A4 Een schets van de kleine doorn in de messing ring 

Bij de bewerkingen met de grote doorn en de kleine doorn in de messing ring 

zal door het gewicht van de doorn een kracht op het preparaat worden 

uitgeoefend. Door met de hand op de doorn te drukken kan de kracht op het 

kristal vergroot worden, waardoor het afslijpen van het kristal versneld 

kan worden. Als de kleine doorn in de jig gemonteerd zit , kan m.b.v. een 

instelschroef de kracht op het preparaat ingesteld worden. 

Hieronder volgt een opsomming van de bewerkingen waarmee het mogelijk is 

gebleken dunne ('t 8 pm.) tot zeer dunne & 4 )IDl•) preparaten te verkrijgen. 

1. Allereerst dient het pr~paraat (1000 pm.) gereinigd te worden in een 

alcoholbad om de zaagresten en hars te verwijderen. 

2. Dan wordt het preparaat op een grote doorn, die goed vlak geslepen en 

gepolijst is, geplakt (met polyethyleen). De temperatuur van de grote 

doorn dient ongeveer 150 •c te zijn (polyethyleen smelt bij 130 •c). 
Het verwarmen van de doorn geschiedtop een kookplaat. 

3. Daarna wordt van het preparaat zoveel afgeslepen tot het hele preparaat 

geraakt is en men kan zien hoe de conditie (aanwezigheid van putjes en 

scheuren) van de oppervlakte van het preparaat is. 

4, Het preparaat (800 pm.) wordt vervoigens omgeplakt, en met de engeslepen 

kant worden de bewerkingen 2 en 3 uitgevoerd. 

5. Afhankelijk van de.kwaliteit van het preparaat wordt nu beslist of het 

preparaat geschikt is voor verdere bewerking en .welke kant (de ·beste} 

in aanmerking komt om later tegen de drager te liggen. De kant van het 

preparaat die tegen de drager komt te liggen wordt nu eerst verder 

bewerkt. 
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6. Het preparaat wordt nu met polyethyleen op de, vlak gepolijste;kleine 

doorn geplakt. 

7. Het preparaat wordt dan vlak gelept op de Logitechmachine. 

8. Dan wordt het preparaat op de polijstmachine "blinkend" gepolijst, totdat 

het oppervlak geen lepkrassen meer te zien geeft. Voor het bekijken 

van het oppervlak is een microscoop aanwezig. 

Of het kristal vlak genoeg is kan eventueel gecontroleerd worden door 

het kristal onder tegen een optisch vlakke plaat te drukken en te kijken 

naar de eventuele interferentielringen (ringen van Newton). 

9. Hierna moet het ~ristal (~ 300 ~m.) op een drager geplakt worden. De 

drager (CaF2 of CdTe) heeft ook de bewerkingen 2 t/m 8 aan beide zijden 

ondergaan en dient binnen 1 pm planparallel gepolijst te zijn. Voor de 

dragers dient opgemerkt te worden, dat ze in geen geval aan temperatuur

schokken blootgesteld mogen worden (dus langzaam verwarmen en afkoelen) en 

dat CdTe erg zacht i~ (~lug krast~ en kan afbrokkelen. Het opplakken 

van het kristal geschiedt op een schone drager die bij een temperatuur 

van 150 •c is voorzien van een beetje polyethyleen. Dan wordt het kristal 

op de drager gedrukt en laat men de drager langzaam afkoelen onder constante 

aaU/drukking van het kristal. Daarna wordt het kristal en de drager weer 

verhit tot 15o•c, waarna men ze weer af laat koelen onder aandrukking van 

het kristal. Dit verhitten en afkoelen herhaalt men n'og 2 of 3 keren. 

Het blijkt namelijk dat op deze manier het kristal goed op de drager 

blijft zitten tijdens de bewerkingen en dat een planparallelle en dunne 

(0,5-1 pm.) plaklaag verkregen wordt. 

10. Nu kan men de drager met het preparaat met kaarsvet (smelt bij 70 •c) 
op de kleine doorn plakken. De kaarsvetplaklaag moet natuurlijk zo plan

parallel mogelijk zijn. 

11. De dikte van het kristal wordt dan op de natslijpmachine teruggebracht 

tot ! 100 pro•. 
12. De kleine doorn wordt dan op de jig gemonteerd, en wordt net zo lang 

( 't 30 min.) gelept tot de dikte van het kristal t.10 pm. bedraagt. 

Tijdens dit lepproces kan men voor kontrole van de planparallellit~it 

van het kristal de drager met het preparaat van de kleine doorn afsmelten. 

Het blijkt dat dit.geen invloed heeft op de conditie van het preparaat. 

13. Hierna kan nog even ( t. 2 min.) gepolijst worden op de nylon doek tot het 

kristaloppervlak mooi blinkend ge'Worden is. 

14. Als laatste kan de drager met het kristal in de etsvloeistof gehouden 

worden (:! 15 sec.)• Het preparaat moet onmiddellijk met al'cohol afgespoeld 

worden als het uit de etsvloeistof komt, omdat anders etsresten op het 

kristal achterblijven (oppervlakte wordt zwart). 



-AS-

Hieronder volgen nog enkele opmerkingen die van belang kunnen zijn bij 

het vervaardigen van de dunne kristallen. 

- De diktemetingen worden uitgevoerd met een micromete~. De onnauwkeurig

heid van de diktebepaling bedraagt ongeveer 1 pm. en is erg afhankelijk 

van o.a. de aandrukking van het preparaat op het optisch vlak glaasje. 

- Tussen elke bewerking dient het preparaat en de preparaathouder grondig 

ultrasoon gereinigd te worden in een zeepoplossing en afgespoeld met water. 

- Kaarsvet en polyethyleen kunnen verwijderd worden door ze te verweken 

met.alcohol en daarna met een tissue weg te poetsen. Een goed oplosmiddel 

voor kaarsvet is tetrachloorkoolstof, voor polyeÇhyleen kon nog geen goed 

oplosmiddel gevondèn worden. 

- De overtollige plak die na het opplakken van het kristal op de drager 

aanwezig is kan men laten zitten en hindert de verdere bewerkingen niet. 

-De etssnelheid is globaal 20 pm./min., doch erg afhankelijk van de 

leeftijd van de etsvloeistof. CdTe wordt aangetast door de etsvloeistof, 

waardoor diktemetingen van het kristal met de micrometer onbetrouwbaar 

worden, omdat we de oppervlakte van de drager als referentie gebruiken. 

Polyethyleen en CaF2 worden door het etsen niet zichtbaar aangetast. 

Kaarsvet wordt wel aangetast, toch verdient het aanbeveling het kaarsvet 

voor het etsen te verwijderen• omdat anders d~ kaarsvetresten de etsvloeistof 

en het preparaat verontreinigen. 

- De IS% Br2-methanoloplossing is zeer geschikt als etsvloeistof voor Cd3As 2 • 

Dit wil niet zeggen dat een Br2-methanoloplossing met een willekeurig 

percentage aan . broom: een geschikte etsvloeistof is. Het blijkt namelijk 

dat bij bepaalde peecentsges Br2 het kristaloppervlak tijdens en na het 

etsen zwart wordt door de etsproducten. In figuur AS zijn de etssnelheid 

en de zwarting· uitgezet als functie van de Br2-concentratie in de methanol. 
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Figuur AS : Een schets van de etssnelheid en.de zwarting als 

funct~e van het ~ercentage Br2 in de Br2-methanoloplossing. 
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Er kunnen in figuur AS globaal 3 gebieden onderscheiden worden: 

1. 0- 5% Br2 De etssnelheid is te gering om met de oplossing goed te 

kunnen etsen. 

2. 5 -10 % Br2 De zwarting van het preparaat is te groot, zodat de oplossing 

ongeschikt is om als etsmiddel te dienen. 

3. 10-15 % Br2 Dit is een goede etsvloeistof voor Cd3As 2 • De zwarting is 

te verwaarlozen en de etssnelheid is voldoende hoog. 

Als we na het etsen in de 15 % Br2-methanoloplossing het preparaat snel 

afspoelen met methanol of alcohol wordt gebied 2 zo snel doorlopen dat er 

geen zwarting optreedt. 


