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Samenvatting

Een optische spectrometer is voor een leek in de optica misschien een onbekend instru-
ment. In zekere zin kan het beschouwd worden als een logische ontwikkeling van de
wijze waarop wij onze directe omgeving waarnemen. Het zonlicht wordt weerkaatst
of doorgelaten door voorwerpen. Het menselijk oog verkrijgt door het meten van dit
weerkaatste of doorgelaten licht informatie over de voorwerpen zelf, bijvoorbeeld over
hun kleur, helderheid en vorm. Een optische spectrometer maakt gebruik van de zelfde
principes, zei het dat die nog meer informatie moet kunnen geven. De spectrometer
opstelling heeft een geavanceerde lichtbron die gebruikt wordt om bepaalde voorwer-
pen te belichten, en een hi-tech detector om de eigenschappen van het doorgelaten of
weerkaatste licht te meten. Nadat het materiaal gemeten is moeten verbanden worden
gelegd tussen de optische respons en de belangrijkste fysische eigenschappen. In dit
proefschrift richten we ons op vaste stoffen. Dit zijn stoffen waarin de atomen heel dicht
bij elkaar liggen en in steeds dezelfde patronen op microscopische afstand van elkaar
gerangschikt liggen, tezamen een compacte structuur vormend (een goed voorbeeld is
NaCl, of keukenzout). Om bovengenoemde verbanden te kunnen leggen is de volgende
werkwijze gevolgd. Eerst is de optische respons (transmissie, weerkaatsing, absorptie,
enz.) bij elke frequentie van het invallende licht gemeten. De uitkomst wordt uitgedrukt
in termen van de zogenoemde dilektrische constante ε(ω) . Vervolgens is een verband
gelegd tussen deze functie en de belangrijkste fysische eigenschappen van de gemeten
vaste stof, daarbij gebruikmakend van de kennis van zijn specifieke structuur, die tevoren
bepaald is door andersoortige metingen, bijvoorbeeld Rntgen-stralen diffractie. Tegen-
woordig is de optische spectroscopie een van de belangrijkste methoden voor het on-
derzoek aan gecondenseerde materie. Vaste stoffen die overgangsmetaal en/of zeldzame
aard metaaloxiden bevatten tonen een grote diversiteit aan fysische eigenschappen die
vaak uiterst gevoelig zijn voor kleine veranderingen van parameters zoals de chemis-
che samenstelling, temperatuur en druk. Hun geleidende eigenschappen variren van zeer
isolerend tot metallisch en zelfs supergeleidend. Ook hun magnetische eigenschappen
zijn uiterst divers, waarbij in stoffen die magnetische ordening tonen het type ordening
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kan variren van ferro- tot ferri- tot antiferromagnetisch. Nog een interessant aspect van
de metaaloxiden is dat sommige van de - met name - overgangsmetaaloxiden laagdi-
mensioneel in hun fysische eigenschappen blijken te zijn. De hoge gevoeligheid van
de fysische eigenschappen voor kleine veranderingen is bijvoorbeeld aangetroffen in de
overgang van metaal naar isolator, die waargenomen is in β−Na0.33V2O5. Deze over-
gang verdwijnt snel wanneer het natriumgehalte met slechts 5 % wordt gewijzigd. Een
ander voorbeeld van de gevoeligheid voor chemische samenstelling is de aanwezigheid
van een metaal-isolatorovergang in bijna stoichiometrisch EuO, maar niet in EuO met
een exacte stoichiometrie. De grote diversiteit aan eigenschappen in samenstellingen
van overgangsmetaaloxiden is voornamelijk gerelateerd aan de plaatsgebonden aard van
de d elektronen. De doelstelling van het werk dat in dit proefschrift wordt gepresen-
teerd is de lage- energie-excitatiespectra te onderzoeken en de genduceerde faseovergan-
gen in overgangsmetaaloxiden. In Hoofdstuk 2 van dit proefschrift richten we ons op
een resistiviteitsonderzoek van het vanadium brons β−Na0.33V2O5. We hebben de eerste
gedetailleerde veldafhankelijke metingen van de niet-lineaire geleiding van dit vanadium
brons in het temperatuurbereik 30 K - 300 K uitgevoerd. Ten eerste is de metaal naar
isolator overgang, zoals verwacht, gevonden bij TMI = 136 K. Beneden TMI , in de
lading-geordende fase, hebben de lage-veld data aangetoond dat twee typen excitaties
bijdragen aan het transport. Terwijl de eerste bijdrage voortkomt uit beweging ther-
misch aangeslagen ladingsdrages, is de tweede bijdrage het resultaat van een excitatie
waarvan de oorsprong nog onduidelijk is, maar die bij lagere energie ligt. Deze tweede
excitatie kan voorkomen binnen de domeinwanden tussen geordende ladingsdichtheid
modulatiedomeinen of kan een gebonden toestand van collectieve ladingsdichtheid mod-
ulatie excitaties en het rooster zijn. Twee mogelijke modellen, thermisch geactiveerd
transport en het Variable Range Hopping (VRH) model, geven een zinnige beschrijv-
ing van het lage-veld transport, hoewel beide afwijkingen vertonen in het bijzonder voor
de data onder 50 K. De veldafhankelijke data voor hogere velden lijkt erg op het trans-
port in bekende ladingsdichtheid modulatiestoffen, zoals K0.3MoO3, en laat duidelijk
de ladingsdichtheid modulatie aard van de isolerende fase zien. Om de gemeten data
te beschrijven hebben we een nieuw fenomenologisch domeinmodel gentroduceerd, dat
naar verwachting ook toe te passen is in andere lading-geordende stoffen. In stoffen
met een lage ladingsdragesconcentraties, zoals β−Na0.33V2O5 en K0.3MoO3, kunnen naar
onze mening de meeste van de transporteigenschappen, waaronder de waargenomen af-
name van drempelvelden bij stijging van temperatuur, worden begrepen in termen van
verhoogde afscherming van de zogenaamde ’pinning’ centra door thermisch aangeslagen
ladingdragers. Een bijzonder voorbeeld van optische spectroscopie is Terahertz Time-
Domain Spectroscopy (THz TDS). Dit is feitelijk een relatief nieuw spectroscopisch in-
strument waarin de lichtbron een frequentie heeft in de orde van grootte van 1012 Hz.



In hoofdstuk 3 onthullen we de fysische principes waarop een terahertz spectrometer
berust. Vervolgens geven we een gedetailleerde beschrijving van de spectrometer. Een
onderzoek is uitgevoerd naar de vraag hoe uit de gemeten dynamische data de materiaal-
parameters kunnen worden verkregen in een optische pomp terahertz-probe experiment.
Wanneer de gemeten dynamica zich op een tijdschaal ontwikkelt die vergelijkbaar of
kleiner is dan de THz pulsduur moet een tweedimensionaal analysetype worden gebruikt.
Deze analyse houdt rekening met het feit dat een THz-probe puls een ander dynamisch ef-
fect ’voelt’ aan het begin van de puls dan aan het einde van de puls. In Hoofdstuk 4 wordt
het eerste onderzoek met optische pomp terahertz-probe beschreven die in dit proefschrift
wordt gepresenteerd. Een gedetailleerd pump-probe onderzoek aan de directe bandgap
(energiekloof) halfgeleider Cu2O. De experimentele waarneming die het meest intrigeert
is een scherpe stijging van absorptie bij een excitatie met 800 nm licht, bij 18 K. Na de
excitatie lijken zich twee fenomenen voor te doen: er verschijnen vrije ladingsdragers en
middels een twee-foton excitatieproces verschijnt er een tweede type deeltje zoals bli-
jkt uit de waargenomen resonantie-absorptiepiek in het terahertz gebied. Het grootste
probleem is om de oorsprong van de genduceerde absorptiepiek te begrijpen. Enkele pi-
coseconden na de excitatie begint de resonantiepiekintensiteit af te nemen en verschuift
deze naar lagere energiefrequenties. Hetzelfde type piekgedrag (afname van de inten-
siteit en verschuiving naar lagere frequenties) doet zich tevens voor wanneer de pomp
excitatie energie afneemt. De pieksterkte neemt bij een pomp puls energie tot 0.6 mJ/cm2

toe en bereikt daarnaa een verzadigingspunt. Er zijn proeven met verschillende excitatie
golflengtes uitgevoerd; de enige die resulteerde in de waargenomen absorptiepiek was
die bij een excitatie met 800 nm licht. Bij herhaling van hetzelfde type excitatie op
twee Cu2O monsters met andere onzuiverheidsconcentraties bleek dat de genduceerde
absorptiepiek VO

+ verontreiniging gerelateerd zou kunnen zijn. We hebben twee typen
wiskundige beschrijvingen gebruikt, waarmee de waargenomen fenomenen even goed
kunnen worden beschreven. De eerste, ”Drude+Lorenz”, beschrijft de vrije drageron-
twikkeling met een Drude respons en de resonantie absorptiepiek bij een Lorentz os-
cillatorrespons. De tweede, ”Drude+Droplet”, houdt rekening met de mogelijkheid dat
de absorptiepiek de respons is van een ’druppeltje’, dat het gevolg is van de concen-
tratie van genduceerde ladingdragers rondom verontreinigingscentra. We bespreken ook
andere fysische verschijnselen die zouden kunnen leiden tot de waargenomen resonantie
absorptiepiek. Het kan niet de respons van een ongebonden elektronengat druppeltje zijn,
want met onze opstelling kunnen we een maximum exciton dichtheid van 1015 cm−3 in
Cu2O opwekken, terwijl de elektronengat druppelfase waarschijnlijk uitsluitend bestaat
voor dichtheden boven 1021 cm−3. Een andere mogelijkheid zou zijn dat de resonantie de
respons van bi-excitons kan zijn die opgewekt zijn door de optische excitatie. Niettemin
hebben resonantie excitatie experimenten aangetoond dat dit verschijnsel geen excitonis-



che oorsprong heeft. We zouden ook direct een zwak gebonden verontreinigingstoestand
kunnen opwekken die een resonantieverandering in het THz bereik bevat. Zo zouden
de invallende fotonen elektronen kunnen aanslaan tot de VO

+ verontreinigingstoestand
en dipolen in het systeem kunnen creren, dipolen die interactief kunnen zijn door mid-
del van dipool-dipool interactie. Voor deze mogelijkheid zijn een aantal van ten minste
1018 cm−3 zuurstofvacatures nodig, wat meer is dan de 1015 cm−3 vacatureconcentratie
van ons monster. Momenteel is er geen eenduidige verklaring voor de waargenomen ef-
fecten en hun dynamica. Daarom zijn aanvullende experimenten nodig om de besproken
mogelijkheden te bewijzen of te ontkrachten, of om nieuwe voor te stellen. In hoofd-
stuk 5 wordt een terahertz tijddomein spectroscopie en optische pomp terahertz probe
onderzoek van een EuO dunne laag gepresenteerd. Een van de doelstellingen van deze
experimenten was om vast te stellen of het EuO dunne laag monster een halfgeleider-
naar-metaalovergang ondergaat, d.w.z. of het monster stoichiometrisch is. Uit onze data
blijkt dat niets wijst op zo’n faseovergang, wat aangeeft dat het monster nagenoeg sto-
ichiometrisch is. Gedurende het optische pomp terahertz-probe onderzoek zijn we erin
geslaagd om een metallische fase in de EuO dunne laag optisch op te wekken. De tijds-
duur van de metallische fase beneden de 70 K neemt lineair af bij een stijgende temper-
atuur, en is in de orde van grootte van een paar honderd picoseconden. Boven de 70 K
wekken we nog steeds dezelfde toestand op, maar de hersteltijd (door middel van fonon
geassisteerd electron-gat paar verval) wordt erg snel als gevolg van de aanwezigheid van
een groot aantal fononen. Met andere woorden, boven 70 K is de metallische faseduur
erg kort, buiten onze experimentele tijdresolutie. Toekomstige experimenten zullen de
ferromagnetische aard van de metallische fase moeten aantonen, zoals het geval is bij de
thermische halfgeleider-naar-metaalovergang in niet-stoichiometrische lagen.




