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Samenvatting 

In het kader van het onderzoek naar de gedetailleerde bandenstruk

tuur van Cd
3
As2 is getracht, door het meten van de absorptie- en de 

reflectiecoäfficiänt, een beter inzicht te verkrijgen in het bandenmodel 

en de bandafstand van deze ontaarde halfgeleider. 

In de literatuur is geen enkele eenduidigheid te vinden over het boven

genoemde bandenmodel. 

Onder aanname van een bandenmodel, voorgesteld voor~-Sn en waarvan 

Mycielski experimenteel bewezen heeft dat het ook geldig is voor HgTe, 

zijn er berekeningen uitgevoerd om voor Cd~s2 ook dit model te toetsen 

aan de experimenten. 

Als voorlopig resultaat hiervan blijkt dat het voorgestelde model voor 

Cd
3
As2 waarschijnlijk niet opgaat, daar er geen overeenkomst gevonden 

werd tussen de experimenten en de berekeningen. 

Uit de literatuur blijkt dat een aantal experimentatoren aanneemt 

of suggereert dat er voor Cd
3
As2 een tweede geleidingaband bestaat. 

Er is getracht te bewijzen dat deze band inderdaad bestaat door het 

aantal vrije-ladingsdragers te wijzigen door dopen en/of temperatuur

behandeling van de preparaten. 

Dit stuit echter op grote problemen door de kristallografische fase

overgangen van Cd
3
As2• Daar het erg moeilijk is om geschikte preparaten 

te verkrijgen zal hierop uitvoerig worden ingegaan. 

Tot slot volgt een discussie over de mogelijke bandenmodellen met 

opmerkingen onzerzijds over het al dan niet acceptabel zijn van die 

modellen. 

In een ap~~ndix is de berekening van de vrije-ladingsdragersabsorp

tiecoäfficiänt opgenomen, daar het hier een algemene afleiding betreft 

en van nut kan zijn bij de berekening van deze absorptiecoäfficiänt in 

andere modellen. 
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I. Inleiding 

1.1 Doelstelling van het afstudeerwerk 

Het onderzoek in de onderwerpgroep Jl1a.teriaalkunde van de Vakgroep 

Vaste Stof heeft zich toegespitst op de halfgeleiders van de reeks 

Cd
3
(AsxPl-x) 2 (0 ~ x~l). De geleidingaband is, voor de halfgeleiders 

uit bovenstaande reeks, in hoge mate niet-parabolisch. De bandenstruc

tuur van deze reeks lijkt vermoedelijk op die van de reeks Cd Hg
1 

Te x -x 
(0 * x ~1). Voor CdTe, Cd0•16Hg0•84Te en HgTe zijn de bandenmodellen 

in fig.l geschetst. Er wordt vanuit gegaan dat Cd
3
P2 de bandenstruc

tuur van CdTe (InSb- of Kanemodel, fig.la) heeft, wat recent door 

van Lieshout 20 bevestigd is. Cd~s2 daarentegen zou een bandenmodel 

kunnen hebben dat lijkt op HgTe (~-sn of geinverteerd Kane-model, 

fig.lc). 

-- --

(a) 

fig. 1 

Bandenmodellen voor CdTe ( In8b- of Kane-model) (a) 

Cd Hg1 Te (X=O.l6) (b) x -x 
HgTe (<X-Sn of geinverteerd Kane-model) (c) 
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In fig. 1 is: 

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

lichte gatenband en de afgesplitste valentieband 

A spinbaansplitsingsenergie 

~ fermi-energie, gerekend vanaf de onderkant van de geleidinga

band 

EG bandafstand 

k grootte van de golfvector 

Nu treedt er in de reeks Cd Hg1 Te een inversie op in de bandenmo-x -x 
dellen, d.w.z. dat de geleidingaband van CdTe dezelfde symetrie-eigen-

schappen (r6) heeft als de lichte valentieband van HgTe, terwijl de 

lichte valentieband van CdTe dezelfde symetrie-eigenschappen heeft als 

de geleidingaband van HgTe (ra). Bij :x=O.l6 raken de geleidings-, zware 

en lichte gatenband elkaar, zodat EG =0. 

De bandafstand EG wordt vaak gedefinieërd als EG = E(r6) - E(ra). 

Door de bandinversie bij HgTe wordt deze bandafstand negatief. 

Zou de reeks Cd3(AsxPl-x)2 gelijkenis vertonen met de reeks 

Cd Hg1 Te dan verwacht men bij de eerstgenoemde reeks eveneens een der-
x -x 26 35 

gelijke bandinversie ' • 

Op deze problematiek is het onderzoek in de onderwerpgroep MAT gericht. 

In het kader van het bovengenoemde onderzoekprogramma worden optische 

metingen verricht aan Cd~s2 • Deze halfgeleider heeft als interessantste 

eigenschappen: 

- Een erg hoge beweeglijkheid. Bij 300 K is de beweeglijkheid ca. 1.5 

m2/Vsec, terwijl de beweeglijkheid bij stikstoftemperatuur ongeveer 

5-6 m2/Vsec bedraagt, bij een aantal vrije-ladingsdragers van 2.1024 m-3. 

- Cd
3
As2 is altijd gedegenereerd (het fermi-niveau ligt hoog in de gelei

dingsband) voor de aantallen vrije-ladingsdragers in de preparaten die 

tot onze beschikking staan 

- Ondanks allerlei pogingen, zoals dopen en temperatuurbehandeling van de 

preparaten, was het aantal vrije-ladingsdragers niet lager te krijgen 

dan 1.1024 m-3• 

Deze halfgeleider lijkt door de hoge beweeglijkheid uitermate geschikt 

om transportmetingen aan te doen. In de laatste jaren is dan ook veel werk 

verricht aan Cd
3
As2 om tot een goed inzicht te komen van de bandenstructuur. 

Er zijn in de literatuur meerdere modellen voorgesteld voor Cd As 
3 2 

waarop we in hoofdstuk 1.2 nader terugkomen. 
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Door de optische metingen, verricht tijdens het afstudeerwerk, hopen we 

een beter inzicht te verkrijgen in het bandenmodel of te komen tot con

clusies die aanleiding kunnen geven om een bepaald model te handhaven 

of te verwerpen. 

1.2 Literatuuroverzicht 

Er bestaat een grote discrepantie tussen de diverse interpretaties 

van de experimentele gegevens, waaruit de bandenstructuur van Cd
3
As2 met 

bandafstand(en), effectieve massa's en de verstrooiingamechanismen zouden 

moeten volgen. 

Transportmetingen geven informatie over de vorm en onderlinge ligging 

van de geleidingsband(en), terwijl optische metingen ook informatie ver

schaft over de ligging en vorm van de valentiebanden. Vandaar dat deze 

paragraaf in een aantal subparagrafen onderverdeeld is. 

1.2.1 Ligging en vorm van de geleidingsband(en) 

Uit de interpretaties van de transportmetingen zijn meerdere modellen 

naar voren gebracht voor de ligging van de geleidingsband(en) en de vorm 

ervan. Voor de duidelijkheid van het overzicht zijn,uit een groot aantal 

artikelen over Cd
3
As2,de belangrijkste gedestilleerd. 

- Cd
3
As2 heeft een e~elvoudige geleidingsband, hetzij van het Kane-type l, 6,7 

hetzij parabolisch • 

De geleidingaband bestaat uit twee subbanden, waarin nog een aantal va

riaties mogelijk zijn, wat vorm en ligging in de k-ruimte betreft. 

Sexer 28 •29 stelt twee parabolische banden voor met effectieve massa's 

0.06 en 0.12 m , gescheiden door een energieafstand van 0.15 eV. 
0 

De band met de kleinste effectieve massa ligt in de k-ruimte in het 

midden van de Brillioun-zêne, terwijl de andere band bij k~O ligt. 

Shevchenko 30 en Goncharenko 12 •13 verklaren hun metingen eveneens met 

twee parabolische banden, die echter beide bij k=O liggen. De energie

afstand tussen beide banden ligt tussen 0.25 en 0.40 eV, terwijl de 

effectieve massa van de hoger gelegen geleidingaband tussen 0.09 en 

0.15 m ligt. 
0 

Daarnaast vinden andere experimentatoren voor de laagst gelegen gelei-

dingaband een band van het type Kane, terwijl de hoger gelegen band 

parabolisch is 2•22 •25 • 

Opgemerkt dient te worden dat de invloed van de tweede geleidingaband 

pas merkbaar wordt bij een aantal vrije-ladingsdragers dat groter is 
dan 5.1024 m-3. 2,18 
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Ligging en vorm van de valentiebanden 

Uit de literatuur blijkt dat er optisch weinig werk verricht is aan 

Cd
3
As2• De enkele meetresultaten, die we hieronder aanstippen, geven aan

leiding tot aanname van diverse bandenmodellen. 

- Rogers et al 27 hebben zowel transport- als optische metingen verricht 

aan Cd
3
As2 en hebben onderstaand model voorgesteld: 

EGr_-

v2 

fig. 2 

c2 

E (direct) opt 

vl 

Bandenmodel voor Cd
3
As2, voorgesteld door Rogers et al. 

De zware gatenband ligt niet in het midden van de Brillioun-zöne, maar 

is over een afstand ~/a langs de k-as verschoven (a is de roosterconstante). 

Voor de massa van de zware gatenband werd 0.5 m aangenomen. 

- Haidemenakis et al 
16 

interpreteren hun magne~o-optische metingen aan 

Cd~s2 in het ~-Sn model (fig.lc). Ze vermoeden dat de overgangen plaats 

vinden tussen de zware gatenband en de geleidingsband. Door extrapolatie 

van de metingen tussen 5 en 13 pro vinden ze bij 4K een afstand tussen de 

zware gatenband en de geleidingaband van 0.025 eV. Voor de massa van de 

Z\'iare gatenband berekenen ze een waarde van 0.12 m 
0 

De metingen geven geen uitsluitsel of de overgangen direct dan wel indi-

rect zijn. 
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- Ook \'Jagner et al 36 interpreteerden hun magneto-absorptiemetingen aan 

Cd
3

As2 in het o( -Sn model. Ze vonden voor EG =0. 38 eV. 

- Zdanowicz38 concludeerde, uit optische metingen aan dunne Cd
3
As

2 
films, 

dat er twee bandkanten optraden;n.l. een zwakke bandkant bij 0.2 eV en 

een sterke bandkant bij 0.6-0.7 eV. In het bandenmodel van Rogers (fig.2) 

zou de absorptiekant bij 0.6-0.7 eV afkomstig kunnen zijn van directe 

overgangen tussen de zware gatenband en de hoger gelegen geleidingaband 

c2. Daaxtegenover zou de zwakke absorptiekant bij 0.2 eV afkomstig zijn 

van indirecte overgan~en van de zware gatenband naar geleidingaband cl. 

Door Lin Chung 21 is,voor een vereenvoudigd kristalmodel de banden

structuur van Cd
3
As

2 
berekend, uitgaande van enkele sterke reflectie:pic:cen 

gemeten door Sobolev et al31. Ondanks de benaderingen die LI~ Chung gebruikt 

geven andere reflectiepieken, gemeten door Sobolev et al 31 en thermoreflec

tiemetingen aan Cd
3
Asi in het gebied van 1 tot 12 eV goede overeenkomsten 

te zien met de door Lin Chung berekende energieverschillen tussen hoger 

gelegen geleidingsbanden. 

Uit de berekening van Lin Chung volgde voor de afgesplitste spinbaanterm 

A =0.35 eV. 

In fig. 3 is het door Lin Chung berekende bandenmodel geschetst. 

E 

0.5 eV 

k 

vl 

A =0.35 eV 

Fig. 3 

Bandenmodel voor Cd
3
As2, berekend door Lin Chung 
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Wat opvalt in het dQor Lin Chung voorgestelde model, is dat de Z\vare 

gatenband vl maxima heeft die niet bij k=O liggen, maar verschoven in de 

k-ruimte over kleine k-wac'Lrden. Dit effect is bekend onder de term "whar

ping". Lin Chung heeft berekend dat de maxima liggen in dek-ruimte op 

punten (0.065,0,0) en (0.125,0.125,0) in de resp. <lOO>en <110> -richting. 

1.3 Verstrooiingamechanisme van de elektronen. 

Ook ten aanzien van het verstrooiingamechanisme bestaat tussen de 

diverse onderzoekers geen eenduidigheid. Bij een temperatuur van 300 K 

wordt door sommigen de verstrooiing aan akoestische fononen 4,l4,l8, door 

anderen aan optische fononen 2, 6, 25 , soms ook aan beide typen 27 ,toege

schreven. Voor lagere temperaturen zijn de verschillen nog groter, daar 

veel auteurs hun metingen verklaren m.b.v. bepaalde bandenmodellen waarin 

de verstrooiing aan uiteenlopende mechanismen wordt toegeschreven. 

Bij lagere temperaturen wordt tevens de invloed van inelastische verstrooi
ing merkbaar l, 5,l5 • 

Daarnaast zijn er ook nog auteurs die het verstrooiingamechanisme in ver

band brengen met de dichtheid van de ladingsdra~ers 2, 27 • 

Resumerend mag blijken uit het bovenstaande literatuuroverzicht dat 

de opmerking van Zdanowicz in een erg recent overzichtsartikel over half

geleiders uit de ~]~ groep 39 uitstekend de situatie voor Cd
3
As

2 
weer

geeft, n.l. : 

"At the moment it is very difficult to decide which type of bandmodel is 

most reasonable for Cd
3
As2• However, on the basis of the presently available 

data, the one firm conclusion is that the lower conductionband is a strongly 

Kane-type band ". 
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2. Theorie voor de berekening van de absorptie- en reflectiecoëfficiënt 

van Cd
3
As

2
• 

2.1 Het aangenomen bandenmodel. 

Zoals uit de inleiding mocht blijken is er geen enkele eenduidigheid 

over de goede bandenstructuur van Cd
3
As

2
• In dit afstudeerwerk is de nadruk 

gelegd op het ~-Sn ofwel geinverteerd Kane-model, voorgesteld door Wagner 

et al 36 (fig.lc). 

Daar zijn een aantal redenen voor aan te geven: 

- Eerder gemeten transporteigenschappen van Cd
3

As
2 

in de onderwerpgroep 

T1AT door Blom 7 en Storms32 zijn aan de hand van dit model verklaard. 

- Kane19 heeft voor InSb afleidingen gegeven voor de matrixelementen van 

de diverse optische overgangen in het niet-geinverteerde model, terwijl 

Mycielski24 deze afleidingen uitstekend voor HgTe, wat het geinverteerd 

bandenmodel heeft, beschrijft. Dovendien heeft Mycielski zijn theoretisch 

afgeleid model met succes toegepast op HgTe. 

-Het niet-geinverteerd Kane-model gaat goed op voor CdTe en Cd
3
P

2
, beide 

eindsamenstellingen van resp. de reeksen Cd Hg1 Te en Cd
3

(As P1 )2• 
x -x x -x 

Gedraagt de reeks Cd
3

(As P1 )2 zich als de reeks Cd Hg
1 

Te, dan zou x . -x x -x 
men kunnen verwachten dat Cd

3
As2 zich gedraagt als HgTe. 

Vandaar de aanname van het geinverteerd Kane-model voor Cd
3
As

2
• 

In fig. 2.1 zijn de mogelijke directe optische overgangen in het boven

genoemde model geschetst. 

k 

vl 

fig. 2.1 

Hogelijke directe optische overgangen in het o{-Sn-model voor Cd
3
As

2 
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Hierin zijn A, 13 en C de mogelijke directe overgangen. 

Voor het energieverschil E t tussen de begin- en eindtoestand voor de verop 
schillende overgangen geldt: 

Overgang A 

Overgang B 

Overgang C 

E opt 
E opt 
E opt 

= EF + \1'~'\ 

=lEd + 2~~F 
-\EI+E -IE'I - G F 

waarin IE'I de energie is van de zware gatenband t.o.v. de onderkant van de 

geleidingsband. 

Door het bovenstaande bandenmodel aan te nemen is het mogelijk om de 

absorptieco~ffici~nten van de geschetste interband-overgangen te berekenen. 

2.2 Berekening vru1 de absorptieco~ffici~nten van de verschillende overgangen. 

Voor de o( -Sn structuur geldt volgens Zawadzki3? de onderstaande 

seculiere vergelijking: 

e.' = 0 

é' (~•· + EG ) (c!:' +A) - ftl. -pa (E:' + ~A ) = 0 

waarin ~· = Jii - h
2

k
2
/2m 

0 

In de benadering dat E:'<c lA gaat (2.2.1) over in: 

1!.' = 0 

e:'(e'+Eei) -\ka'P1 =0 

Hieruit volgen voor de energieën van de diverse banden de onderstaande 

E-k relaties: 

(2.2.1) 

(2.2.2) 

(2.2.2) 

waarin c en v2 Kane-banden en vl een parabolische band voorstelt met een 

effectieve massa van mv~ • 

Volgens Kane19 is de absorptiecoëfficiënt voor een bepaalde overgang van 

band i naar band ,j : 

waarin M. . en e. . resp. het matrixelement en de gezamenlijke toestands-
19J 1,J . 

dichtheid ("Joint density of states 11
) van de desbetreffende overgang voor-

stellen. 

. -·~, 
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Voor beide grootheden vindt men: 

1 
M·· = '•J 

(2.2.4) 

e '·i = -te. L ( 2. 2. s) 
1 tt" \ ( :.~i) - (~') \ h~. E~ -E~ 

l\1et behulp van storinp;srekening heeft Kane19 de coëfficiënten a, b en 

c uit farm. (2.2.4) voor In;)b bepaald, waarna door substitutie van EG door 

~GI (gevolg van de bandinversie) door ~1ycielski 24 voor de a(. -Sn structuur 

de volgende coëfficiënten berekend werden: 

O.v = I J ., lEG I) t 
1 \:: '-l 

waarin l = (~2 + ~ k2P2)t 

c~ = ~ 

; Cv1 ::: (l 

ttolical 
'5'f 

-lEG I 
&'( 

1 r 
(2.2.6) 

)t 

Door substitutie van (2.2.6) in (2.2.4) en van (2.2.2) in (2.2.5) vindt 

men voor de matrixelementen en de gezamenlijke toestandsdichtheden, na invoe

ring van de gereduceerde massa 

)J.""' = Mv, 1t m. 
mv1 • + ""'• 

de in tabel 2.2.1 weergegeven grootheden voor de diverse overgangen. 

Overgang A. M' = 2.mo''P" ~) @.,,.c = ~ 
Y1,C '$~~ '-'( 2.n" l ~ .. <U!( 

.Ao\W. &l 

Overgang B Ms = Am•"''[1es;' + ! ) ev ... c. = lX~ 
v,,c 3 .... 3,.. 3 1" 'tt' 't' 

Overgang C M' = '"'•"'?. I Jt-IE~l) ev,,v, = -Cc 
Yla~, ~~ 

!l n") .a.~' - \& \ 3 ).'( 
»l A.I.-

Tabel 2.2.1 

Matrixelementen en gezamenlijke toestandsdichtheden 

(2.2.7) 

Het golfgetal k uit form.(2.2.5) is te vinden door te bedenken dat voor 

een optische overgang van band i naar band. j voldaan moet worden aan de voor

waarde dat de energie van het invallende licht ~wgelijk moet zijn aan het 

energieverschil tussen beide banden bij de desbetreffende overgan,s-. D.H.z.: 

(2.2.8) 
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waardoor door substitutie van forrn. (2.2.2) een relatie gevonden kan 1vorden 

tussen het golfgetal k en de energie van het invallend licht. 

Door rekening te houden met de bezetting van de begin- en de onbezet

ting van de eindtoestand is het nu mogelijk om de absorptiecoëfficiënt van 

elke overgang te berekenen. Daar het fermi-niveau voor de gedegenereerde half

geleider Cd
3

As2 hoog in de geleidingsband ligt, is de bezettingsgraad in de 

laagst gelegen band bij de diverse overgangen gelijk aan 1 gesteld. 

~3ubstitutie van M~ . en e . . uit tabel 2.2.1 in forrn.(2.2.3) levert op: 
l,J l,J 

waarin f(E ) de onbezettine;skans van de to;eleidingsband is. 
c 

~'Ec.) = ( 1 + e»<.~ (Ew:-E.~)/Ico1 )-
1 

1{:!1 = -=--:a.---,--
14-t'lt ~o c:n ~ 

1(c = ---=e=-a_,-p'-a--
31tEocn ~ 

met f(Ev
1

) de onbezettingskans van de valentieband vl: 

t(Ev1) = [ 1 + e."l» (i.~ + IEv.n/~c."t j- 1 

(2.2.9) 

(2.2.10) 

(2.2.11) 

(2.2.12) 

(2.2.13) 

Uit (2.2.8) volgt k als functie van~w; immers voor overgang A geldt: 

~w • Ec- Ev1 

vraama door substitutie van (2.2.2) gevonden wordt: 

Voor de beide andere overgangen vindt men eveneens degelijke formules: 

(2.2.15) 

f3ubstitueren we nu nog (2.2.14-2.2.16) in resp. (2.2.9), (2.2.ll) en (2.2.12) 

dan is de fundamentele- of interband absorptiecoëfficiënt te bepalen: 

(2.2.17) 

Hierbij dient opgemerkt te worden dat de absorptieprocessen B en C pas dan 

optreden als de energie van het invallend licht groter is dan de bandafstand 

EG' terwijl proces A optreedt voor elke ~oraarde van 1\Q. 
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2.3 Vrije-ladingsdragersabsorptie 

Naast de fundamentele absorptie treedt ook absorptie op ten gevolge van 

vrije-ladingsdragers. 

Uit transportintegra.len17 volgt voor de geleidbaarheid in een halfgeleider: 
-.a 

e 2. ( '[ * fc.a. lJ clE d.e: 
- ~Tl"\;~J 'be..dtc 

0 

waarin t*de complexe relaxatietijd en f de Fermi-Dirac verdelingsfunctie 

voorstelt. Voor de bovengenoemde grootheden geldt: 

-c* = 
1 + C:w"t' 

't' - 1: -ic."'+i c;;li o.r 
cUt 

t - (i. ... &X~ (f!.- EF)/fcoT ]-
1 

(2.3.2) 

(2.3.3) 

(2.3.4) 

In form.(2.3.3) is 

kelijk zijn van de 

r de verstrooiingsparameter e1i to,r een 

verstrooiingamechanismen die bij deze 

Voor de complexe diëlectrische constante €~geldt9 : 

constante, die afhan

absorptie optreden. 

€ = ét- tE.a,::. E.o.- i. a-
c. WfS.o 

waarin 6 1 en 6 2 resp. het re~le en het imaginaire deel van de di~lectrische 

constante 

Eo.de hoogfrekwente di~lectrische constante en 

é 0 de diëlectrische constante van vacuum voorstelt. 

Door substitutie van (2.3.1) zijn voor het reële en imaginaire deel van~ 

de volgende formules op te stellen: 

E., = E.oo - !:.2. ~- wt~ -k' (- ·u ) «&! cL e 
31ta~a. W C.o 0 1 + w .. tl. 'D& c:L'-.. 

'-2. = ~~ j t -te." (- tl) c!! ClE 
5 n. '- t;_L W E.o 

0 1 + Co.»" tL 'l> I. cl ok 

Indien we aannemen dat de geleidingaband een Kane-type band is, geldt: 

é = IE:l + t (E~ + ~~a."a.)t 
2.Wio 

waaruit de groothedenken ~ volgen. 
Cll.4c 

(2.3.6) 

(2.3.7) 

(2.3.8) 

Daar de verdere afleidingen van €1 en E~uit een stelselmatig doorrekenen 

van de bovenstaande formules volgen, is dit voor de duidelijkheid van het ver

slag opgenomen in een, aan het verslag toegevoegde, appendix. Vaarin wordt ook 

aangegeven welke vereenvoudigingen voor Cd
3

As2 toegepast mogen worden. 

Uit de in de apvendix afgeleide formules voor E1 en €a. is het mogelijk om 

de bijdrage van de vrije-ladingsdragers- of intrabandabsorptie te berekenen. 
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Er geldt imrners9: 

waaruit volgt: 

(2.3.10) 

waarin n en'tresp. de brekingsindex en de extictiecoëfficiënt voorstellen. 

Is de extinctiecoëfficiënt bepaald, dan is met behulp van 

'\( s:c = 4tt1C 

waarin~ de golflengte van het invallend licht is, de absorptiecoëfficiënt 

KFC voor de vrije-ladingsdragers te bepalen. 

2.4 Reflectie 

Uit de afleiding van de absorptiecoëfficiënt voor de vrije-ladingsdragers 

is de reflectiecoëfficiënt bij een bepaalde golflengte van het invallend licht 

eenvoudig te bepalen. 

De reflectiecoëfficiënt wordt gegeven door: 

"R ._ (n-1)~ + "'te" 
(n·H)" +~a. 

(2.4.1) 

Door de reflectie te meten van een bepaald preparaat zijn diverse parameters 

van de stof te bepalen. 

Volgens Zawadzki37 geldt, in de benadering dat ~t »1, voor de plasma

frekwentie t.Jp: 

EoE-

waarin de term (;;i.} te vinden is ui t37: 
~ <.L'> 
(m•) = ~~~ = 

Per definitie is de effectieve massa in een isotrope stof: 

_1_ = 1 ~ 

\'Y'I* ~"" d.4c. 

waardoor (2.4.3) overgaat in -
~": 51l!Hi\,. ~ ~'"(-~) =-~ c1E (2.4.5) 

0 

Indien 1C"-'~ n2 volgt uit (2.3.9) dat é 1'an2 en gaat tevens form.(2.4.1) 

over in 

(2.4.6) 
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Uit de gemeten reflectiecoëfficiënt volgt dus, voor ~~~<n2 , de bre

kingsindex als functie van de golflengte. 

Voor wt »1 geldt37: 

Voor X"<'-n2 gaat ( 2.4. 7) over in: 

(2.4.7) 

n" -= E. - ( 1 - ~" p) • 
t..J ... 

I!- (' - À l"-~) ( 2 • 4. 8) 

In de limiet "'-o, dus CJ-+oo, volgt uit (2.4.8) 

In het geval dat W= w .. F,aat(2.4.8) over in n2=0, 

ciënt Ruit (2.4.6) gelijk aan l wordt. nt 
t Dit is per definitie de pla<cts in het 

spectrum waar de plasmafrekwentie op

treedt. Dit wil dus zeggen dat uit het 

verband tussen n2 en Ï\ 
2 de parameters 

E .. en 1--pte bepalen zijn. (fig.2.4) 

Is de plasmafrekwentie bekend uit 

de reflectiemeting en het aantal vrije

ladingsdragers N uit een van der Pauw

meting40, dan volgt uit (2.4.2) de term(~}. 

2 dat .: .... n • 

zodat de reflectiecoëffi-

fig.2.4 

2.5 Gegenereerde absorptie- en reflectiekrommen. 

Blom 7 en later ~.ltorms32 hebben in de onderwerpgroep JvlAT transportmetin

gen verricht aan Cd
3

As 2• Hun interpretatie van de metingen leverde een gelei

dingaband van het Kane-type, een bandafstand van 0.15 eV en een effectieve 

massa onder in de geleidingaband van 0.012 m op. 
0 

Tevens concludeerden zij dat bij 300 K verstrooiing plaats vindt aan optische 

fononen (r=-1). 

Af te leiden is7 dat het verband tussen de effectieve massa bij het fer

mi-niveau, de bandafstand en het aantal vrije-ladingsdragers gegeven wordt 

door: 

[ 
1 

m*/mo 1 _ 
1- "'"'"'· 

+ 

Bij het genereren van de absorptie- en reflectiecoëfficiënten kunnen 

we in principe twee wegen opgaan: 

1. He nemen aan dat de massa onder in de geleidingaband m constant is. e 
Dit wordt gerechtvaardigd door het feit dat naast Blom ook Aubin et al2 

(2.5.1) 
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een waarde van 0.012 m gevonden hebben voor deze massa. 
0 

Uit (2.5.1) volgt dan, door te veronderstellen dat N=O : 

EG = 1.3267 1036 

p2 
(2.5.2) 

Variëren we bij het genereren van de krommen de waarde vru1 EG' dan wordt 

via de bovenstaande formule de waarde van P aangepast. 

2. Het matrixelement van Kane is constant. 

Als motivering kunnen we daarvoor geven dat voor alle n-Y en ll·Yverbin

dingen tot nu toe nagenoeg dezelfde w~~rde voor P gevonden is. 

Blom 7 heeft uit de helling van l m•tm, r tegen N "/'- een waarde van 
_8 1- W\•lm, 

den van 8.1 10 eVcm. 

P gevon-

Dit houdt dan wel in dat bij het wijzigen van de waarde van EG de effec

tieve massa onder in de geleidingeband aangepast moet worden volgens 

form.(2.5.1). 

Met beide bovenstarmde metboden zijn een aantal absorptie- en reflectie

krommen gegenereerd, waarbij tevens de invloed v2n de diverse parameters weer-
• T{. • d L. h t . t . . 20 gegeven 1s •. 1erop 1s oor van 1es ou u1 voer1g 1ngegaan • 

Als parameters werden in de diverse berekeningen gevarieërd: 

- de bandafstand EG 

- de effectieve massa van de zware gatenband mv~ 

- de massa onder in de geleidingaband m àf het matrixelement P 
e 

- de temperatuur T 

- het aantal vrije-ladingsdragers N 

Een aantal gegenereerde krommen (fig. 2.5.1-2.5.7) zijn op de volgende 

pagina's weergegeven. 

In het programma dat gebruikt werd om de absorptie- en reflectiecoëffi

ciënt:en te berekenen zijn we uitgegaan van een aantal voorwaarden die we hier

onder nader zullen beschouwen. 

- Verondersteld is dat 4)t .,'>1. 

In fig. 2.5.8 is de grootheidwt uitgezet als functie vani\ bij Er:.=O.l5 eV. 

50 

0~----~~----~------~------~--------o---L~~~] 
10 2.o 3o .. 0 1\q 

Fig. 2. 5.8 W't als functie van Î\ 

-~ 
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Fig. 2. 5.1 a Absorptiecöfficiënt K als functie van de golflengte i\ 
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Fi.g. 2.5.1b Absorptieco(3ffici.f3nt K als functie van de go1f1en~te 1\ 

bij constante waarde van P. 
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Fig. 2.5.2.a Absorptiecoëfficiënt K als functie van de golflengte À 

bij constante waarde van m • 
e 

T = 80 K m = 0.012 m 
24 -3 e 0 N = 2.2 10 m 

E.o.= 16 
* m 1 = 0.12 m EG variabel V 0 

I 
I 
I 

--- €& • o.to eY 
I I 

- Et; = 0. tS c y I 

2.ooo 

-·-·- Es= 0.1 s c.Y I I 
I 

I I 
I I 

I I 
I I I 

I r . 
I I 

I . I I I I . 
I I 

l 
I I 

I I 
I I 

i 
I I 

I I 
I I I 
I I I 

I I I 
i I I I 
i I I 

I I I 
I I 

I I I 
I I I I 
I I I 
' I I I I I 

I I I I 
I I 

I I I I I 

I I I I 

I I 
I 

. 
I I I I / I . 

I I I . / 
/ ! I / / 

/ / 
/ I . / .". . ....- ...... .. -., ·-- ---·-

--:---_...~ 

?\[. ] 1o ,~ 
la 



:looo 

-1.8-

Fig. 2.5.2b Absorptiecoëfficiënt K als functie van de golflengte ?\ 

bij constante waarde van P. 
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Absorptieco~fficiênt K als functie van de golflengte À 
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J.l,ig. 2.5.4 Absorptiecoäfficiänt K als functie van de golflengte?\ 

T = 80 en 300 K EG = 0.15 eV 
N = 2.2 1024 m-3 €o.o = 16 

* m = 0.01 en 0.02 m m 1 = 0.12 m 
V 0 e o 

I 

\ I 
1( \ I ___ i'ne: o.oa ""• 

t C.\"1\·'] 
\\ lne. ... o. 0 1 """ 

~000 \I 
'I 
\I 
~ 

\ BoH 

1\ 

1\ 
I \ 
I \ I 
I \ .Soo 1< I 
I \ I 
I \ I· I 

\ I I 
I \ I 
I \ I 

\ I 
i.ooo \ I \ I 

I \ I I 
\JOOH I I \ I 

I I 

\ I I lsoH \ I I 
\ 

\ 
\ / 

\ " 
/ 

l 

" \ '- -.., 
\ ' -- I' 

\. / 
/ 

\ / 
/ 

"" ." ,.., ----------__ _.----._.._ ...... ___ .... -
À [,MW~l 

0 
'\0 1'$ s .t.o 



1\. 
[c.n~· '] 

looo 

i.ooo 

\ 
\ 

I 
\ 

I 
I 
\ 
I 
I 
I 

I 
I 
I 
\ 
\ 
\ 
\ 

' I I 
\ 

' \ \ 
\ 

' \ 
\ 
\ 
\ 

-21-

Absorptiecoëfficiënt K als functie van de ~olflengte 1\ 
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Absorptiecoëfficiënt K als functie van de golflengte l\ 
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Fig. 2.5.7 Reflectiecoëfficiënt R als functie van de golflengte 1\ 
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Uit de in de appendix gegeven formules (A?) en (Al4) volgt de waarde van 

"C, waarbij verondersteld is dat de verstrooJ.!ngsparameter -1 is. 

Uit de bovenstaande figuur volgt dat aan de voorwaarde dat wt»l voldaan 

wordt. 

De halfgeleider Cd
3
As2 is sterk gedegenereerd. 

Door deze aanname kan de fermi-energie eenvoudig berekend worden. 

Voor een sterk gedegenereerd materiaal wordt het golfgetal bij het fermi

niveau gegeven door: 

i: F : ( '& Tt ~ \'i) 'la 

::lubstitutie van (2.5.3) in (2.3.8) geeft: 
L 

+ ~ (Ec." ~ \ ~~1>')"" 

Er treden geen andere absorptieprocessen op dan de inter- en intraband

absorpties. 

- Uit transportmetingen blijkt dat de beweeglijkheid p van de electrenen 

bij een aantal vrije-ladingsdragers van 2.1024 m-3 bij 300 K en 100 K 

P,emiddeld resp. 1.5 en 4.0 m2/Vsec bedraagt. Deze waarden zijn bij de 

berekeningen aangenomen. 

De door ons verkregen eenkristallen hebben, zonder extra behandelin.a,-, 

een aantal vri.ie-J.adingsdragers van ca. 2.2 1024 m-3• Aangezien er lvei

nig spreiding zat in deze waarde zijn veel programma's ~edraaid met deze 

waarde voor N. 
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Hoofdstuk 3 Experimentele technieken 

3,1 Preparatuur 

Voor het vervaardigen van de kristallen Cd
3
As2 werd in eerste 

instantie uitgegaan van poedervormig uitgangsmateriaal Cd
3
As2, geleverd 

door Cerac/Pure met een opgegeven zuiverheidegraad van 99.5%. 
In een later stadium werd het uitgangsmateriaal door ons zelf vervaar

digd. Het uitgangsmateriaal wordt nogmaals gezuiverd via een sublimatie

proces in een gesloten ampul (temperatuur 500-550 C) of door middel van 

een open-buistransport onder doorstroming van argon. 

Bij dit laatste proces worden in de buis s~ms whiskers of chips gevormd, 

die direct voor optische metingen geschikt zijn, indien ze mooi genoeg 

zijn. 

De kristalgroei voor het vervaardigen van eenkristallijn materiaal 

geschiedt in een vacuumampul, die met een constante snelheid van lmm/dag 

door een bepaalde temperatuurgradiënt getrokken wordt.(fig.3.1.1) 

~--560 c 

545 c I 

~ 5cm 

-~:::_) 

Fig. 3,1,1 

Temperatuurgradiënt voor het trekken van eenkristallijn Cd
3
As2 

Met deze methode worden cylindrische kristallen verkregen met een diameter 

van 4 à 5 mm en een lengte van ca. 5 cm, Deze kristallen werden daarna in .. 
plakjes van 1 mm dikte gezaagd. 

De plakjes van 1 mm dikte moeten een aantal bewerkingen ondergaan om 

Tot zover werd de preparatuur uitgevoerd door P,Nouwens,waarvoor mijn 

hartelijke dank. 
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tot preparaten te komen die geschikt zijn om er transmissie en reflectie 

aan te meten. Deze plakjes worden eerst aan een kant geslepen, gelept en 

gepolijst. Daarna wordt het preparaat omgedraaid en geslepen tot een 

dikte van ca. 100 pm. Hierna wordt door leppen het preparaat op de gewens

te dikte gebracht, waarna ook dit oppervlak nog gepolijst wordt. 

Hieronder zullen we de diverse bewerkingen nader omschrijven. 

Het slijpen van de preparaten vindt plaats op een natslijpmachine, 

merk Metaserv, waarop aangebracht is carborundumpapier (Buehler Carbimet 

nr. 600) met een gemiddelde korrelgrootte van 13-14 pm. 

Daarna worden de preparaten gelept op een Logitech PM-2 of eenEngis Kent 

Mark MK 2A lep- en polijstmachine. 

Hierbij zijn de polijstkorrels min of meer ingebed in het oppervlak van 

zacht-metalen platen zoals voor de Logitech PM2 lood,tin of tinsoldeer 

en voor de Kent !'IJK 2A Kernet-koper platen. 

Het leppen geschiedt met diamantpasta of diamantspray (Hyprez diamond 

lapping compound) met korrelgrootte van 6 en 1 pm. 

De volgende bewerking bestaat uit het polijsten van het preparaat op een 

nylon doek (Lamplan 410, firma Engis), waarop diamantspray met een korrel

grootte van 0.25 ~ aangebracht is. 

Als laatste bewerking is eventueel het etsen van het preparaat te 

noemen. Tot nu toe was door ons echter geen goed etsmiddel gevonden voor 

Cd
3
As2• Erg recent is tot onze beschikking gekomen een publicatie van 

Miotkowska 23, waarin voor Cd
3
As2 als etsmiddel opgegeven wordt een sa

menstelling van HN0
3 

, HCl en H2o in de verhouding van 1:2:5, maar daar 

hebben we nog geen ervaring mee. 

Opgemerkt dient te worden dat tussen elke bewerking preparaat en 

preparaathouder grondig ultrasoon gereinigd moeten worden. 

Tijdens het slijpen en polijsten zit het kristal op een doorn geplakt. 

Als plakmiddel werd in eerste instantie dennebars (elephant brand) ge

bruikt, wat als voordeel heeft dat het goed hecht aan preparaat en doorn, 

ook bij het polijsten naar dunne preparaten. Bovendien lost dit plakmiddel 

uitstekend op in alcohol. 

Een nadeel is echter de relatief hoge te~peratuur waarbij de hars smelt, 

zodat het preparaat ook op deze temperatuur gebracht wordt. 

Dit levert voor Cd
3
As2 problemen op, daar er bij 230 C een fase-overgang 

optreedt. Hierop komen we later nog terug. 
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Om deze reden is in een later stadium de dennehars vervangen door kaars

vet dat een veel lagere smelttemperatuur heeft, erg dunne plaklagen op

levert en bovendien goed oplost in tetrachloorkoolstof. 

In het laatste stadium van de afstudeerperiode is een polijst~jt~ 

tot onze beschikking gekomen met als drager een poreuze steen, waarop 

het preparaat met glycolphtalaat geplakt wordt. Deze plaklaag wordt min

der dan 1 pm dik, aangezien het overtollige glycolphtalaat in de poreuze 

steen opgenomen wordt. Als resultaat zijn goede planparallelle preparaten 

te verkrijgen, terwijl de plaklaag goed oplost in ethylacetaat. 

Het oplossen van de plaklaag levert geen problemen op omdat oplossen 

egaal over het oppervlak geschiedt vanuit de poreuze steen. 

Aangezien de absorptiecoëffici~nt van Cd~s2 hoog is, is het nood

zakelijk om erg dunne preparaten te vervaardigen. Om een nog betrouwbare 

transmissiemeting te verkrijgen is een dikte van 35 ~ de maximaal toe

laatbare voor de preparaten die tot onze beschikking staan. 

Door die geringe dikte treden erg veel problemen op, waar hieronder 

nader op wordt ingegaan. 

- Tijdens de eerste bewerking van het slijpen van de kristallen van 1 mm 

tot een dikte van ca. 100 ~ blijkt dat er vaak scheuren en/of putjes 

in het materiaal zitten. Een mogelijke oorzaak hiervan is, dat er in 

het te doorlopen temperatuurgebied bij het afkoelen van de kristallen 

na het groeien, een aantal kristallografische fase-overgangen optreden. 

Deze overgangen zijn in fig. 3.1.2 schematisch weergegeven/9 

dilatatie A~ 
1 

200 

fig. 3.1.2 

400 600 

Dilatatie van Cd
3
As2 in temp.gebied van 0 tot 750 •c 

Temp ·c 



-28-

- Is het kristal na het slijpen nog erg mooi, dan treedt het probleem 

op om het preparaat te polijsten tot een dikte van 25-30 pro. 

Daar het kristal op een doorn geplakt wordt, is het de vraag hoe dik 

en hoe planparallel de plaklaag is (fig. 3.1.3a). 

preparaat 
drager 

~==•=2-plaklagen ~ r 

(a) (b) 

fig. 3.1.3 

Preparaathouder met plaklaag en preparaat (a) 

--+--doorn 

" " plaklaag 1, drager, plaklaag 2 en preparaat ( b) 

Immers een niet planparallelle plaklaag veroorzaakt al snel het niet 

planparallel polijsten van het preparaat waardoor,door de geringe dikte 

van het preparaat, dit vaak gaat afbrokkelen aan de randen of het opper

vlak van het preparaat te klein wordt om nog voor betrouwbare metingen 

te kunnen gebruiken. 

- Een nog groter probleem is het verwijderen van het preparaat van de 

doorn, indien men eenmaal zover is dat het preparaat dun genoeg is. 

Vaak begint het preparaat vanaf de randen op te krullen tijdens het 

verwarmen van de doorn of tijdens het verwijderen van de plaklaag in 

een daarvoor geschikt oplosmiddel. Tot nu toe is het beste resultaat 

verkregen doot tijdens het opwarmen van de doorn extra plakmiddel toe 

te voegen, zodat het preparaat de gelegenheid krijgt om in het verwarm

de plakmiddel te gaan drijven. Het preparaat wordt daarna voorzichtig 

op een filtreerpapier geschoven en in het oplosmiddel van de plaklaag 

gelegd. Nadat de plaklaag verwijderd is, wordt het preparaat op een 

kristalhouder voor de optische metingen aangebracht. 

Tevens is de doorn van nikkel vervaardigd, daar nikkel een uitzettings

ceëffici~t heeft die erg dicht in de buurt van Cd
3
As2 ligt. 
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- Er zijn diverse manieren uitgeprobeerd om tot dunne preparaten te 

komen zonder ze van de doorn te moeten verwijderen,door gebruik te 

maken van dragers, zoals KBr-pillen en AgCl-vensters (fig.3.1.3b). 

Hier treedt het probleem bij op dat de plaklaag tussen het preparaat 

en de drager en de drager zelf transparant moet zijn in het door ons 

te bekijken golflengtegebied. Een hiervoor geschikte plaklaag is door 

ons tot nu toe niet gevonden. Tevens is de keus voor een geschikte 

drager erg beperkt. 

De plaklagen tussen doorn en drager enerzijds en drager en 

preparaat anderzijds (resp. plaklaag 1 en plaklaag 2 in fig.3.1.3b) 

moeten voldoen aan tegengestelde eisen. Immers: in eerste instantie 

wordt de drager op de doorn geplakt, waarna de drager vlak gepolijst 

moet worden. Is hieraan voldaan dan wordt het te polijsten preparaat 

op de drager geplakt met een plakmiddel dat bij een veel lagere tempe

ratuur moet smelten dan plaklaag 1, daar de drager niet mag verschuiven. 

Dus plaklaag 2 moet een aanzienlijk lagere smelttemperatuur hebben dan 

plaklaag 1. Is nu echter het preparaat op de ge'wenste dikte gepolijst, 

dan zou men graag de drager plus preparaat los willen maken van de 

doorn zonder het preparaat aan te tasten. D.w.z. dat plaklaag 2 bij 

een veel hogere temperatuur zou moeten smelten dan plaklaag 1. 

Dit geeft dus twee tegenstrijdige voorwaarden, waar niet aan voldaan 

kan worden. 

Als andere oplossing is geprobeerd de KBr-pil op te lossen na het 

polijsten van het preparaat. Hierbij treedt echter weer het effect op 

dat tijdens het oplossen van de KBr of van de plaklaag het dunne pre

paraat stukgetrokken wordt. 

Tenslotte wil ik wel opmerken dat het vervaardigen van een preparaat 

dat dun genoeg is om er de transmissie van te kunnen meten tot nu toe min 

of meer een gelukstreffer geweest is. 

De preparaten, die geschikt bleken om optische metingen aan te doen, 

hebben allemaal een aantal vrije-ladingsdragers van ca. 2.1024 m-3. 

Om echter tot een beter inzicht te komen van de bandenstructuur is het 

noodzaak om preparaten met verschillende aantallen vrije-ladingsdragers 

te hebben. Vandaar dat getracht is om door dopen met Cu en Li en/of 

door temperatuurbehandeling het aantal vrije-ladingsdragers te wijzigen. 
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Het dopen met Cu gebeurt elektrolytisch door het preparaat in een koper

sulfaatoplossing te hangen en een dun laagje Cu op het preparaat aan te 

brengen. De hoeveelheid Cu,die aangebracht wordt, kan geregeld worden 

met de sterkte van de elektrolysestroom en de tijd gedurende welke deze 

stroom loopt. 

Dopen met Li geschiedt op heel andere wijze, daar het Li opgelost is in 

colloidale vorm in paraffine. Het preparaat werd met deze colloidale 

oplossing volgesmeerd en daarna in een oven op 200 C gebracht gedurende 

; dagen. De paraffine verdwijnt dan. 

De met Cu en met Li gedoopte kristallen worden in een ampul ingesmolten, 

die vacuum is gezogen. Tenslotte worden deze ampullen gedurende 3 à 4 
dagen uitgestookt op een temperatuur van 500 c. 
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3.2 Meetopstellingen en meetmethode 

Voor het meten van de transmissie Tr is gebruik gemaakt van een 

tweetal spectrofotometers: 

- Perkin & Elmer, model 12-C single-beam spectrometer met golflengte

bereik 1-2 5 Jllil. 

- Beckman, model IR 4250, double-beam spectrometer met golflengtebereik 

2.5-50 um. 
De laatst genoemde spectrometer wordt ook voor de reflectiemetingen 

gebruikt, wat uitvoerig beschreven is lll een door ons onlangs geschreven 

publicatie n. 
In fig. 3.2.1 zijn voor de eerstgenoemde spectrometer het blokschema 

van het optische en electronische gedeelte geschetst. 

lamp 

detector 

chopper 

chopper filter 

(a) 

versterker 

(b) 

preparaat 
I 

optiek monochromator 

fase-gevoelige 

detector 

fig. 3.2.1 

detector 

schrijver 

Blokschema van optische gedeelte Perkin & Elmer spectrometer (a) 

electronisch signaalverwerkingssysteem (b) 

Opm. Zie voor Beekman model IR 4250 de aanwezige documentatie 
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Voor een uitgebreide beschrijving van de meetopstelling wordt 
10 

naar een eerder geschreven stage-verslag verwezen • 

Een uitzondering wil ik echter maken voor de optische filters in de 

bovengeschetste meetopstelling. ~r bleek namelijk veel strooilicht aan

wezig te zijn t.g.v. de grote intensiteit van de lamppiek bij ca. 3 urn. 

Dit strooilicht verstoorde de metingen in hoge mate, vooral in het ge

bied van de grotere golflengten. Vandaar dat in de opstelling een serie 

filters aangebracht is, die tijdens de meting verwisseld moeten worden 

om zo de invloed van het strooilicht te minimaliseren. 

Het oplossend vermogen van de Perkin & Elmer spectrometer is, vooral 

in het kleine golflengtegebied, slecht daar het een prismaspectrometer is. 

In fig. 3.2.2 is het oplossend vermogen van het gebruikte KBr-prisma als 

functie van de golflengte weergegeven. 

( JJ.ID/mm 
Oplossend 

o.s vermogen 

o.4 

0.2. 

0.1 

0 10 15 

fig. 3.2.2 

Oplossend vermogen van KBr-prisma in Perkin & Elmer spectrometer 

Aangezien het oplossend vermogen recht evenredig is met de spleetbreedte 

van de monochromator zou het mogelijk zijn om bij de kortere golflengten, 

dicht in de buurt van de lamppiek, met een kleinere spleetbreedte het 

oplossend vermogen te verlagen. Uit de metingen volgde echter dat een 

spleetbreedte van 1 mm noodzakelijk was om in het kortere golflengtege

bied, het gebied waar de bandkant optreedt, nog intensiteit over te hou

den die meetbaar was. 

Voor het meten van de vrije-ladingsdragersabsorptie werd de Beekman 

IR 4250 gebruikt, die echter het nadeel heeft dat de transmissiemetingen 

bij kamertemperatuur erg onnauwkeurig zijn. De transmissie voor de prepa

raten die tot onze beschikking staan bedraagt ma.ximaa.l 3%, terwijl de 

fout bij de metingen op de Beekman spectrometer 1% is. 
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Om de absorptiecoëfficiënt K te bepalen, gaan we er vanuit dat een 

monochromatische lichtbundel met intensiteit I0(~) loodrecht op het prepa

raat invalt. Het preparaat la2.t licht met intensiteit I(") door. 

De metingen, die we uitvoerden op de P & E spectrometer, zijn tweeledig: 

een eerste meting van I(~) met het preparaat in de Hebtbundel en een 

tweede meting van I (X) zonder preparaat. 
0 

Houden we rekening met multiple reflectie en verwaarlozen we interferen-

ties, dan is het verband tussen de transmissie rl,r, de reflectie- en absorptie

coëfficiënt: 

Tr = I {:\} = A(l-n2)exp(-Kd) 

I (~) 
0 

l-H2exp(-2Kd) 

waarin d de dikte van het preparaat is. 

Voor Cd
3

As2 is de absorptiecoëfficiënt K groot (Kd > 1), terwijl ll. = o. 3 is • 

zodat de tweede term in de noemer te verwaarlozen is. 

De transmissie kan dan benaderd vrorden door: 

waarin A een verstrooiingafactor voorstelt,die in het verdere verloor 1 

verondersteld wordt20 • 

Voor de absorptiecoëfficiënt K volgt uit (3.2.2): 

K = l ln [ (l-R)
2 

] 
d r:J."'r 

(3.2.1) 

(3.2.2) 

(3.2.3) 

Van Lieshout20 heeft een foutendiscussie over K r;egeven. Deze fout wordt 

bepaald door eon fout die optreedt t.g.v. het niet-planparallel zi,jn van het 

preparaat en meetfouten in de transmissie en reflectiecoëfficiënt. 

In tabel 3.2 is de fout voor een preparaat van 30 urn dikte weergegeven, WaE.r

bij verondersteld is dat de fout in de dikte-meting .±. 1 Jliil, in de reflectie

coëfficiënt 3% en in de transmissie 3% is. 

K [cm-1] AK/K [ n(J ;.J 

3000 4.5 
2000 5.0 

1000 6.5 
500 9.5 

tabe1 3.2 

Helatieve fout in de absorptiecoëfficiënt K ( d= 30um) 
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Om K goed te kunnen berekenen moet de reflectieco~fficiënt R als func

tie van de golflengte bekend zi.in. Deze werd verkregen door de reflectie tE: 

meten op de Beekman IR 4250 snectrometer. Tevens kan uit de reflectiecoëffj.

ciënt de brekin~si.~dex n berekend uorden m.b.v. form.(2.4.6) indien "1: 1<<n
2

• 

Indien het mor;oli,jk zou ?.ijn om uit gemeten interferenties eveneens de bre

kingsindex te bepalen20 , zou cla~,~ruit informatie over de verstrooiïnp,-sfactor 

A (form. 3.2.2) te vorkrijgen zijn. Echter door de hoee absor-ct.iecoëf.ficiënt 

van Cd
3

As
2 

i·Torden bij de metingen geen interferenties waarf;eno!:'.en. 

De transmissie-metingen i•Terden ui tr;evoerd in de opstelJ ir:g .c.-eschetst in 

fig. 3.2.1a, waarbij het preparaat in een cryostaat op een koeJ.vinger cernon

teerd vlas. Het preparaat werd na het nolijsten 01J een koperen pla8t.io vast

geplakt met stycast. In een door 1 .'.'rhijssen uj tr:evoerde stage33 was name1i,4k 

gebleken dat het preparaat met styca.st va.ste.:eulakt moest worden om een temi)("

ratuur van 80 K te kunnen bereiken. 

In fi.g-. 3.2.3 i'1 een schets gegeven van de cryostaat. 

~ VL.d 
r-

~ """" """ """-""" ~ -

~~- r--l~ 

-1 ~ 

r---. r---• 1-~· 
~ 

l''ig. 3.2. 3 

stikstof-pot 

helium-pot 

·- koelvinger met 

preparaat 

Aan de koel vinger vla>s een thermokoppel bevestigd om de temperatuur van de 

koelvinger te meten e.n om na te .q;c;an of de tem~·eratuur ti .jdens de meting 

stabiel bleef. De vensters van de cryostaat zijn K3r-vensters die, om aan

slag te voorkomen, verv~armd worden tot enkele graden boven kamertemperatuur. 
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Hoofdstuk 4 Heetresultaten en discussie 

Voor kamertemperatuur (T=300K) en stikstoftemperatuur (T=80 K) zi,jn 

in fig. 4.1 resp. 4.2 de, uit de gemeten waarc'ie van de transmissie, bere

kende absorptiecoëfficiënten uitgezet als functie van de golflengte').. 

naaruit kunnen we duideli,ik twee conclusies trekken: 

1. Er zit een p;-rote spreidin,n; in de metingen. 

?.. 'l'ussen de eerneten en gegenereerde absorptiecoëfficiënten ( vergel Lik fig. 

4.1 en 4.2 met resp. fi~. 2.5.1 en 2.5.2 ) bestaat geen e~cele overeen

komst. 

Wat conclusie 1 betreft: daar zijn 1vel enkele oorzaken voor aan te 

geven: 

- Het blijkt dat het aantal vrije-ladingsdragers in de tijd verloopt. 

Dit effect is het best waar te nemen bij preparaten die een bepaalde 

tijd (ca. 3 dagen) op een hogere temperatuurvan 500 C zijn nabehandeld. 

In fig. 4.3 is het verloop van N voor enkele preparaten geschetst. 

N 

4.10
111 

.........._ -,. __ Co~ As
2 

-

--- 15-~ 

,.___ -· -·-. -· CeL!. Asa ---· ---·-·-·-·-

1 

fig. 4.3 
Verloop van N gedurende de tijd 

9 11 

5-8 

Een mogelijke oorzaak hiervoor is dat de preparaten bij het afkoelen na 

het groeien in de oven, een aantal kristallografische fase-overgangen 
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Absorptieco~fficiënt K (uit gemeten waarden van de transmissie) 

voor diverse preparaten bij kamertemperatuur. 

T = 300 K 

R = 0.35 (aangenomen waarde) 
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Absorptiecoëfficiënt K (uit gemeten waarden van de transmissie\ 

voor diverse preparaten bi,j stikstofternperatuur. 

11 = 80 K 

H = 0.35 (aangenomen waarde) 
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moeten passeren en daardoor pas na verloop van tijd stabiel worden. 

(7,ie ook figuur 3.1.2). 

De preparaten die we voor de metingen gebruikt hebben, waTen opgeplakt 

met dennehars gedurende de sli,ip- en polijstprocedure. 

Tijdens het opplakken komen de preparaten op een redeJijk hoge tempera

tuur (ca. 100 ~), zodat het bovenp;enoemde effect dat hPt aan·i;11J vrije

l adinr~sdraw::rs verandert ook bi .i dj t proces pl aatR kan vinden. 

Er treedt oxydatie op aan de preparaten. De invloed daarvan is .Juideli.jk 

waar te neuen bij de reflectiemeting. Vooral in het kortere golflengte

gebied neemt de reflectie af, zodat de corrcctle voor de reflectie in de 

absorptiecoëfficiënt verandert. Uit form. ( 3.:2. 3) bli,ikt dat de absorptie

coëfficiënt dan toeneemt. 

Dat de bovenstaande effecten optreden is aan diverse preparaten p;emeten. 

In fig. 4.4 is het verloop in de absorptiecoëfficiënt voor preparaat Cd3As2-

17 weergegeven. 

Daarnaast is er geen overeenkomst te vinden tussen de gemeten en de 

gegenereerde absorptiecoëfficjënten. Dit zon op drie manieren te verklaren 

zijn: 

1. Aangezien in het g-ebied van de bandkant de gemeten absorptiecoëfficiënt 

veel te hoop; is voor de WB.arden van I<h, P of me die uit tr;'r..sportmP-tinr:cn 

gevonden zijn, zou men kunnen ver\vachten dat er een extra absorptie op

treedt t.g.v. het aanwezig zijn van een hoeer gelegen band. Indien er 

inderdaad een hoger gelegen r.;e leidingsband aan het absorptieproces deel 

zou nemen, mP..g deze band energetisch niet ver boven de laagst gelegen 

band liggen. De invloed ervan is immers in het meetgebied van de bandkant 

(ca. 10 prn) nog duidelijk merkbaar. Dit is in tegenspraak met wat 

Zdanowicz et al39 beweren uit hydrostat.i.sche clru1:-;.:etingen aan Cd
3
As2• 

Ze vinden dat deze tweede geleidingsband, indien aanwezig, energeUsch 

hoog boven de eerste geleidingsband moet liggen. 

Getracht is door het verschil in de absorptiecoëfficiënt tussen g-emeten en 

gegenereerde krommen te beschouwen, om de hogere band te herkennen, mits 

dit de oorzaak voor het verschil zou zi,jn. l~'Joss9 rseeft voor de diverse mo

gelijke overganrçen het verband tussen K en (fl~ "-h), echter alleen voor 

overgann:en tussen parabolische banden. Dit leverde voor de door ons gemeten 

en gegenereerde krommen geen resultaat op. 

2. Een andere, meer waarschi,jnlijke, mogelijkheid is dat de overgangen niet 

allemaal direct zijn. Het door Rogers et al 27 voorgestelde model (fig. 2 

hoofdstuk 1) staat indirecte overg:mr;en toe tussen de zware gatenband vl 
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Fig. 4.4 Absorptiecoëfficiënt K (uit gemeten waarden van de transmissie) 

voor pre-paraat Cd3As2-17 r;emeten op d.ivnrse tijdstip-oen. 

T = 80 en 300 K 

H = 0. 3 5 ( aanr~enomen '#aarde) 
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en de laagst gelegen geleidingsband cl. 

Het probleem hierbij is echter dat er geen theorie voor de absorptiecoëf

ficiënten van dergeli,jke overG'angen bekend is, zodat aan dit mode] geen 

berekeningen ui teevoerd kunnen vrorden. 

3. Indien de dovr Lin Chun&
21 berekende waarde van A= 0.35 eV ,juist is, is 

er niet voldaan a<m de door ons aangenomen voorvmarde E. 1~<. Ï A. 

In dat geval 1•Tordt de oplossing van de seculiere vergelijking (::?.2.1) niet 

meer gegeven door (2.2.2). Uit transportmetinp;en volgde echter dat de ge

leidingsband voldoet aan een Kane-type band, zodat we eerder een vrr1ar,-te

ken moeten zetten achter de door Lin Chrmg berekende \va2-rd.e van b.. 

Het is mogelijk om absorptiekrommen te genereren die in de bandkant 

redeli,jk samenvallen met de gemeten krom;r~en, indien men m:1ar geen be-perkinr;en 

oplegt aan de keuze van de parameters. Zie ftg. 2.5.t1. 

Het feit echter dat dit mogelj jk is met een \·raarde van EG van zovrel 0.025 als 

0.6 eV duidt al aan dat deze wi,jze van benaderen niet ,juist kan zijn. 

Dit volgt ook uit de andere parruneters P of m die bi.i de twee benaderin~en e 
behoren: 

EG = 0.025 eV 

EG = 0.6 eV 

m = 0.012 m e o 

P = 8.1 10-
8 eVcm 

-8 
P = 3.~3 10 eVcm 

m = 0.038 m e o 

Uit dit alles mogen we concluderen dat het door ï.lagner et a1 36 voorge

stelde en door ons aangenomen model onjuist is. 

Over het door Rogers et a1 27 voorgestelde model is op dit moment geen uit

spraak te doen. 

Ook de reflectiemetingen geven geen goede aanpassing, indien we de 

waarde van EG, P of me en €..o uit de literatuur aannemen. 

In fig. 4.5 zijn enkele karakteristieke reflectiekrommen uitgezet. 

Vergeli,jken we deze krommen met de in fig. 2.5. 7 gegenereerde reflectie

coëfficiënten dan valt meteen op dat preparaten met een aantal van ca. 

2 1024 m-3 twee minima vertonen, terwijl preparaten met hogere aantallen 

vrije-ladingsdragers (5 1024 m-3) slechts een minimum in het reflectiespec

trum vertoont. 

Hierop zullen we nu nader ingaan: 

In hoofdstuk 3 is de preparatuur behandeld. Nu bleek dat preparaten die in 

laatste instantie op metalen pl2~ten met 0.25"u. diamantspray of - IJ.'lsta be-
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Reflectiecoëfficiënt n als ftmctie van de gol fJ enr:tc 

voor diverse -prepara,tcn met verschillende <tantalJ~:n vrije-ladin:·:s

dr8tr;;ers bij kamertemperatuur. reevens is de l.nvloed van het oxydf'rc'1 

van -preparaat Cd
3
t,s

2
-15-4 •.vecrgegeven. 
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handeld waren, reflectiespectra opleverden met twee minima, die echter nog 

niet duidelijk aanwezig waren ( fig.4.6a). \•lerd het preparaat daarna nog even 

over een zachte nylondoek met 0. 25 )J. diamantspray gehaald, dan verandert hd 

spectrum aanzienlijk (fig. 4.6b). Hetzelfde effect werd bereikt door het pre

paraat gedurende 2 à 3 minuten te etsen in een oplossing van rrno
3 

: HCl : H
2
o 

= 1:2:5 • 

R 

fig. 4.6 

In de loop der tijd verdwijnt het minimum dat bij de hoogste 'i\ ligt. 

Een goede reden hiervoor is nog niet gevonden, maar een mogelijke verklaring 

zou het oxyderen van de pre:pr-.r:::,ten kunnen zijn. 

Daarnaast treedt nog het verschil op in preparaten met hoge en lage 

electronenconcentraties. Een verklaring hiervoor kan misschien gevonden 

worden uit het feit dat er naast absorptie t.g.v. vrije-ladingsdragers ook 

absorptie t.g.v. fononen optreedt. 

In dat geval wordt de diälectrische constante ~ gegeven door 

E:oo + 1Cp - E.oo 
1-~ -~r~ 

Col~ <.)T 

waarin, naast de eerder gedefinieerde grootheden, voorkomen: 

1C0 de statische diälectrische constante 

t.JT de transversale fononfrebventie 

r.4 : de dempingafactoren van resp. fononen en plasmenen 

met g = l 
T' 

(4.1) 

Veronderstellen we dat ren g te verwaarlozen zi,in, dan gaat (4.1) over in: 

E. = E.o.+ ...Co - e .. 
1- ~ 

eo' T 
2 1\:a. Als n ">'> volgt uit (2.4.1) dat R = 

dat 11 :.= 0 voor ~ =l. 

(4.2) 

0 voor n = 1, \·raarui t dan weer volgt 

;)ubsti tutie in (4.2) levert op dat er minima in het reflectiespectrum optre-
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den voor: 

vJaarin wL de longitudinale fonenfrekwentie is. 

Tussen de grootheden ~LenW1bcstaat de volgende relatie: 

We zien dus dat er in dit geval hvee minima in de reflectiekromme op kun

nen treden, maar bovendien dat er verschuiving optreedt van de plaatsen in 

het spectrum waar de minima in de afzonderlijke spectra van de vrije-ladi~gs

dragers en van de fanenen liggen. 

Het minimum in de reflectiekromme, waarin alleen vrije-ladingsdragers 

een rol spelen vindt men door in ferm. (2.4.~) weer te stellen dat € 1 =1, 

waar:uit volgt: 

(4.5) 

Door de invloed van de fenenen verschuift het plasma-minimum naar de korte

re golflengtekant in het spectrum. 

In fig. (4.7) zijn een aantal gegenereerde reflectiespectra weergegeven, 

waarbij een bepaalde keuze gemaakt is voor de parameters x_, ÀT en r van 

het fonen. 
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Uit fig.4.7 blijkt dat, door het invoeren van een extra absorptie t.~.v. 

fononen, het verschil tussen de gemeten reflectiespectra van -preparaten met 

hoog en laag aantal vri,je-ladinn:sdragers te verklaren zou zi.in. 

Om tot een beter inzicht te komen over het fenenenspectrum is getracht 

om het aantal vri,je-ladingsdragers te wijzigen door middel van dopen en/of 

temperatuurbehcmdeling. \Ie zullen dit hieronder nader beschou·,..,ren. 

- Dopen met koper. 

De invloed van koper-dop0 w,g,c niet waar te nemen. 

Er zijn verschEl ende preparaten met Cu gedo·;)ecl en daarna op 500 C ui tp ~-

stookt. Daaraan toegevoersd vTerd al tijd een preparaat waarop geen Cu aan,..,-e

bracht i·Jas. Herd na het uitstoken het aantal vri,ie-ladingsdrarr,ers ;remeten 

dan vonden we rs-een verschil tussen de preparaten die wel of niet gedoped 

waren. Hieronder zijn de resultaten voor enkele pre'Jaraten weerger:-even: 

Cd
3

As2-5-21 

Cd3As2-5-24 

Cd
3

As2-5-18 

+ Cu en Cd
3

As2-5-21 

Cd
3

As2-5-24 

Cd
3

.As2-5-18 

+ Cu 11 

alleen 

Dopen met li trlium 

N 1.87 1024 -3 = m 

N = 1.88 11 11 

N = 1.89 " 11 

temperatuurbehande1ing 
11 

11 

N 2.21 1024 m 
-~\ 

= 

N = 2.04 11 11 

N = 2.29 11 11 

Het lithium wordt in collo!dA.le vorm op het preparaE-t gesmeerd en 

daarna werd het preparaat in een oven op 200 C uitgestookt. Het aantal 

vrije-ladingsdragers werd aanzienlijk hoger (tot 10.1024 m-3), maar 

verliep erg snel. Door het preparaat daarna nogmaals uit te stoken op 

500 C gedurende 3 à4 dagen werd nagegaan of daarna het preparaat stabiel 

was. De preparaten die zo behandeld waren zn.gen er geweldig slecht uit 

toen ze uit de oven kwamen en er ivas niet meer aan te meten. 

Bij de preparaten die bij 200 C uitgestookt waren trad naast het effect 

van het verloop in het aantal ook nog het effect op dat het lithium niet 

homogeen verdeeld ivas in het kristal. Dit bleek uit reflectiemetinrsen , 

waarbij na een meting aan hot oppervlak van erm preparaat 100 urn weggepo

lijst werd. JJe reflectiecoëfficiënt vc~rtoonde weer een extra minimum in 

het spectrum. 

- Temperatuurbehandeling 

De invloed hiervan is al eerder ter sprake gekomen. l~et ac>.ntal vrije

ladingsdragers neemt in eerste instantie toe, echter in het verloop der 

tijd wordt het a.ental weer lar-:er. 
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Daarnaast bleek cJ.at preparaten die gedoped waren en een temperatuur

behandeling ondergaan hadden errs bros gev1orden waren. Bi;j verdere beh:mde

ling van de preilaraten, zoals aantal vrije-J.adingsdragers en reflectie me

ten, gingen veel preparaten stuk. 

Het is ons niet gelukt om preparaten te maken met der~elijke aantallen 

dat we het fononenspectrum en het spectrum t.g.v. vri,je-ladingsdra,:r,ers uit 

elkaar kunnen halen. Daarom werd het analyseren vc:>..n het refl<"ctiespectrum 

in het langere golflengte-gebied, door het groot aantal onbekende narruneters, 

een ondoenlijke zaak. 

I'·iede door bovengenoemd probleem is het onmogelijk om een aanpassin{1' te 

vinden voor de vrije-ladingsdragersabsorptie
10

• Is het immers mor;eli.jk om 

een verband te vinden tussen de golflengte en de vri,ie-la.dingsdrao;-r-'!rsa'osorp

tie, dan kurmen we de inter- en intraband absorptie :1cheiden. !~ier.door is een 

beter inzicht te verkrijgen in het bandenmodeL 

Een andere oorzaak dat de aanpassing van de vrije-ladingsdragers-absorptie 

mislukt, is het kleine meet,r;;-ebied \·Jagrin we de vri,ie-ladingsdrar:-ersabsorptie 

kunnen meten (zie fig. 4.1 en 4.2). 

Uit de reflectiespectra van preparaten met boog a2ntal vri;ie-lading-s

dragers, die "normaJe" reflecties:nectra te zien r,-even, volgde wel een lineair 

verband tussen n?. en 1\
2• In fig.4.8 is voor een aantal preparaten het boven

genoemde verband ui t[1'ezet, tervrij1 in tabel 4.1 de uit deze fieuu:r vol;;ende 

crootbeden,., À~en de door form.(2.4.2) l','edefinieerde ;?,Tootbeid(~) weerrr:e

geven zijn. 'Pevens is de grootheid(~), berekend m.b.v. form.(2.A.3) met EG = 
-8 C.l5 oV en P = 8.1 10 eVcm, aanp,-egeven. 

Preparaat H (1024m-3) é:oo 1\.p (1) (1 0311 (~) (1031] 

Cd3As2-15-4 5.0 16.6 13.65 2.18 1.98 

11 -9-17 4.45 17.0 17.98 1.45 2.05 

11 -14-18 2.57 15.85 20.57 1.79 2.4 r~ 

u -JS-6 2.0 17.2 20.78 2.44 ? • (~~ 

'Pabel 1.1 

Uit deze t::J,bel volgt dat er nog geen enkel verband te vinden is tus:oen 

de gemeten en berekende waarde van (}n) • 
Voor de hoo,cr,freh,rente diëJ ec.trische constante ~-vinden we: 

€-= (J6.5 + 0.5) 

een waarde die goed overeenkomt met de door Hairtemenakis et a116 r:evonden 

(b er) 
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Al met al is het duideli,jk dat, om tot een c;oede interpretatie van de 

metingen te kunnen komen, nog veel te doen is aan de halgeleider Cd
3

As
2

• 

Enkele suggesties voor het eventueel voortzetten van metingen aan Cd
3

As
2 

volgen hieronder: 

))oor meting aan dunnere Tlrenaraten is het mis~;chien rnacelijk om een sb.p 
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in de absorntiecoëfficiënt w:.'ar te nemen, vraardoor meer te :~e.r~P,'en valt 

over de aanwezighdd van een t\..reede p;e1eidingsbémd. 

Door meting van àe beweer~Jijkheid bij lage temperaturen (T = 4 v) is het 

1 C . k. '7 1 • 
8 1 . "k d t' . d t b 1 vo gens 1 s moJs 1 en .A1.an ovn.c z moge l.J om e groo .ne 1 e epa en. 

I~en andere mor;elijkheid om meer van het ver] oop in de rcfleetieSTlectra 

te weten te komen, is om het opnervJak van àe -rre11araten nader te bekijken. 

r;ierdoor i:3 rrdnnchien na t0 .c;aan of de reflecti_emetinren cliP -vm vr::rricht 

l'ehhcn aar' oppnrvlaktn eff0ctcm te \•Ti j tr-m zijn, terwi,jl vre br,ro1~en ingen 

uitvoeren met g-roothedeh die aan het bulk-materiaal ,~er:1eten zijn. 

Indien de reflecHespectra beter te analyseren ?.:i,in, vooral in het hogere 

r;olflenp;te-r::ebied, is het mop;e1ijk om het ahsorpti.esT'ectrum i.n het lloc;ere 

golflengtegebied beter te heki.jken • ..Jaardoor zou men tot een aanrassing 

van de vri,le-1adinp;sdra,r.;ers;Jbsornt:le kunnen koraen.
10 
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lichtsnelheid 

dikte van het prep3.raat 

elementairP. lading 

de energie van de elektronen, gerekend vanaf de onder

kant van de geleidingahand 

de energie in de aangegeven band 

de energie bij het fermi-niveau 

de bandafstand 

de energie van een optische overcang 

de verdelin,;sfunctie van l.:'ermi-Dirac 

de constante van Dirac 

resp. de opvallende en doorgelaten lichtintensiteit 

de absorptiecoëfficiënt 

het golfr-~etal 

Constante van 3oltzmann 

de effectieve massa 

de ei'fectieve massa onder in de _rçeleidin:~shand 

de r\lSti!DI!Lssa van het electron 

de effectieve massa van de zw2.::~e gatenhe.nd 

matrixelen:ent van de desbetreffende overr;anr;

de brekingsindP.x 

de electranonconcentratie 

het matrixeleli'ent van Kane 

de verstrooiingsparameter 

de reflectiecoëfficiënt 

de absolutG tenperatuur 

de trans:'1issie 

indices, resp. zware r;nten-, lichte valentie en 

'~'-fgesp1 i tste band 

de sninha:ms-plitsinr;senergie 

de diëlectrische constante in vacmu'l 

resp. reële en imap;inairP deel van de diëlectrische 

constante~ 

de hoo0frekwente d.iëlectrische constante 

de extinctiecoëfficiënt 
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de statische diëlectrische const8nte 

de {';olflengte van het licht 

gezar1enlijke toestandscl i..chtf1eid 

relaxatieti,jd 

cle beweeglijkheid van de electrenen 

de gereduceerde massa 

de hoekf'l"ek\.,rentie van het invr .. llc:nde licht 

de plasmafrokvmntie 
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Appendix 

Al. Algemene afleiding van de vrije-ladingsdr9~ers absorptie 

Uitgaande van de formules (2.3.3), (2.3.6) en (2.3.7) en Gesteld dat 

de F~k relatie voldoet aan: 

zijn er alr.;emene formu] es op te stellen voor het reële en imaginaire 0.eel 

van de diëlectrische constante E. • 

Uit (A.l) volgt: 

Definiëren van: 

x= E 

kT 
0 

' XF = .l!F 
k 'r 

0 

doet de formules (A.2) en (A.3) overga2n in: 

k" = m0 \(o T { '-• +l1tc\+ !..X~o - [<ltc\+ 
"'"' 

~ 

c:1E = 4'Pa -

2 en x = 2m P no ~ 
h 2 k T 

0 

!.. -~..,.)" + 
l 

!..x_.o·"]iJ 
~ . 

\ ~ + ~ l" 2.'1t.•o [(l)(,l+ !."'~S + !~ ... "]t c:ltt ~-koT 
- !. ~--0 a 3 3 

Uit form.(2.3.6) en (2.3.7) volgt, door te stelJen dat: 

waarin r de verstrooiingsparameter en f de Fermi-Dirac verdelingsfunctie 

zijn, dat 

(L.l) 

(A.2) 

(A.4) 

(A. 5) 

(A.?) 

(A.8) 
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en .. 
\ (A.lO) 
0 

Substitutie van (A.5) en (A.6) en rekening houdend met het feit dat 

4!,)(,~ (I(-"-) cl~ 

[ i + .. ". (I(- 'IC ,))a. 

gaan de formules (A.9) en (A.lO) over in de algemene formules voor '' en Es , 

waarin naast de bru1d~arameters xG en P verder nog voorkomt de verstrooiinga

parameter r. 

Deze algemene 

~1 = E .. -

-

formules luiden: 

.. t J. e !." 

( "'.!.!.') .. 
( mp ~~·T ) (A.ll) 

( EKp ( lC. -l!.F\ j 2.~ +J~\+ !,_I( ... 
J (1 + c.c.p LIC.~ "•'l' l a 

~1 = 

0 

-i 
____ ...;_i -~-----rJ cl~ 
(heG\+ ~ '1(\>• )" + ~ ~~o.lC.] t - i 'lf.\l>o·" 

(A.l2) 

[ 
", .L\(r+1l 

_ c'"''''+-JlC.-.) +~" .. ··,cr·J + 

- [C\l((;\+ ~'lf.,.)" + \ )(.t•·")t} 
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In beide bovenstaande formules (A.ll) en (A.l2) komt de constante r~r 

voor, die afkomstig is van form. (A.7) en afhankelijk is van het verstrooi

ingsmechanisme. Deze grootheid is te vinden door het gelijkspanninga-gelei

dingsvermogen te meten. In form. (2.3.1) wordt de complexe r~vervangendoor 

het reële deel (w=O),zodat geldt: 

0" sa c. = - e a Z' o. r 
'3 tt,l ~'1 

Hieruit volgt voor ! 0 ,,.: 

0 

(r+S) a. 
e" ( rno KoT ) T ( Jt?" ) 

~" ~KoT 

De integralen (A.ll), (A.l2) en (A.l4) gelden voor elk verstrooi!ngs

mechanisme, maar (A.ll) en (A.l2) hebben als groot nadeel een uitgebreide 

rekentijd nodig in het computerprogramma. Immers voor elke ~ moeten deze 

integralen opnieuw berekend worden. Om deze reden worden in paragraaf A2 

benaderde formules gegeven die,voor Cd
3
As2 preparaten die tot onze beschik

king staan,geoorloofd zijn. 

Het de in deze paragraaf vermelde integralen wordt de rekenti,jd aanzienlijk 

verkort. 

A2. Benaderde formules voor de diëlectrische constante 

Stellen we dat Wt»l (fig. 2.5.8) en r = -1, dan gaan de form. (2.3.6) 

en (2.3.7) over in: -

(A.l3) 

(A.l5) 

6~ = (A.l6) 

Door substitutie van (A.5), (A.6) en (A.?) vindt men: 
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(A.l7) 

en 
(A.lS) 

Deze benadering heeft als voordeeldat de integralen in form. (A.l7) en 

(A.l8) onafhankelijk zijn van~. In het programma moeten deze integralen, 

voor een bepaalde set parruneters, slechts eenmaal berekend worden. Dit verkort 

de rekentijd aanzienlijk. 

Bovendien is, in deze benadering, de plasmafrekwentie 'Jpgedefinieerd volgens 

form. (2.4.2), waaruit bij het bekend zijn van het aantal vrije-ladingsdragers 

de term(~)volgt. 
Uit (2.4.3) volgt door substitutie van (A.5) en (A.6) 

(~) = 
(A.l9) 

J 
0 

Met behulp van deze formules zijn de krommen voor de absorptie- en reflec

tiecoëfficiënt gegenereerd. Dat de benaderingen gebruikt mogen worden blijkt 

uit het verschil in de gegenereerde krommen indien we de benaderingen wel of 

niet in rekening brengen. Het maximale verschil in de absorptiecoëfficiënt 

bedraagt 3~·Ö• , tentijl dat in de reflectiecoëfficiënt maximaal 1% is. 

Vandaar dat we het benaderde programma gebruikt hebben. 


