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Samenvatting 
 
In 1931 suggereerde Yakov I. Frenkel dat het mogelijk zou moeten zijn om ladingsdragers 
te exciteren zonder de elektrische geleiding te veranderen. Deze suggestie kan worden 
gezien als de geboorte van de exciton en zal later cruciaal blijken in het begrijpen van de 
optische eigenschappen van vaste stoffen. Een exciton kan worden gezien als de elektron-
gat analoog van het waterstof atoom waar het lichte gat de plaats in neemt van het zware 
proton.  Meer dan 20 jaar later waren er twee onafhankelijke experimentele observaties van 
een waterstof-achtig absorptie spectrum in Cu2O, in het zichtbare-licht energiegebied door 
Gross et al. [1],  en  Hayasi et al. [2]. Deze observatie was het eerste daadwerkelijke 
experimentele bewijs voor het bestaan van excitonen terwijl Hayasi et al. aanvankelijk de 
absorptie lijnen niet relateerden aan een exciton. Nu, vele jaren later, is er vele 
experimentele literatuur te vinden over excitonische eigenschappen van verschillende 
materialen. Misschien is Cu2O het best gedocumenteerde geval. Alle groepen van 
overgangen die theoretisch voorspeld zijn, zijn experimenteel geobserveerd in verschillende 
gebieden van het meestal zichtbare-licht energiegebied in Cu2O. Het zal daarom misschien 
niet verassend zijn dat koper(I)oxide de meest populaire halfgeleider was onder fysici in het 
pre-silicium era. 
Dit werk herbeschouwt de optische exciton eigenschappen van Cu2O, gebruikmakende van 
de hedendaagse experimentele mogelijkheden die erg precieze metingen met hoge energie 
en/of tijdsresolutie omvatten.  Hiertoe worden coherente gepulseerde lichtbronnen, zeer 
sterke magneetvelden en cryogene temperaturen gebruikt. 

Een kort overzicht van de theorie van excitonen wordt gepresenteerd in hoofdstuk 1.  
Ook worden er veel-deeltjes effecten zoals Bose-Einstein condensatie behandeld. 
Algemeen gesproken zijn er een aantal effecten gezien die bewijs leveren voor het feit dat 
composite-bosons die gemaakt zijn van een even aantal fermionen, zoals He-4-atoms, 
Cooper paren of alkali-metaal ionen zich onder specifieke condities gedragen als perfecte 
bosonen en een macroscopische kwantumtoestand kunnen vormen, een Bose-Einstein 
condensaat. Een exciton, die bestaat uit twee fermionen is een integer-spin deeltje, een 
composite boson. In dit veel-deeltjessysteem laten deze composite-bosonen allerlei 
interessante hoge dichtheidseffecten zien, zoals de formatie van excitonische moleculen [3], 
elektron-gat druppels en plasma formatie en zelfs Bose-Einstein condensatie [4]. Er is een 
goede indicatie dat Bose-Einstein condensatie van excitonen, dat al werd voorspeld lang 
geleden [5], daadwerkelijk plaats vindt in dubbel laags tweedimensionale gassen [6]. Hierin 
worden excitonen gevormd onder evenwichtscondities. Het optreden van Bose-Einstein 
condensatie van optisch gemaakte excitonen is minder duidelijk aantoonbaar. Alleen in 
complexe systemen zoals in bijvoorbeeld excitonische polaritonen in halfgeleider 
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microcavities zijn er tekenen te vinden van een gecondenseerde fase. Omdat excitonen in 
Cu2O sterk gebonden zijn behouden ze hun bosonische eigenschappen zelfs bij hoge 
dichtheden en vanwege de kleine massa van de deeltjes is een condensaat verwacht zelfs bij 
relatief hoge temperaturen [4]. Het zijn de excitonen die het laagste zijn in energie (singlet 
ofwel paraexcitonen van de gele exciton groep) waarvan is voorspeld dat ze een condensaat 
kunnen vormen. Deze excitonen zijn optisch niet actief  en hebben daardoor een lange 
levensduur, mits het kristal van goede kwaliteit is. Een hoge populatie excitonen kan 
worden bereikt met het laser exciteren van optisch-actieve  toestanden die hoger in energie 
liggen gevolgd door een efficiënte relaxatie naar de laagst gelegen singlet toestand. Hoewel 
de optische duisterheid van singlet excitons voordelig is aan de ene kant maakt het het wel 
een stuk moeilijker om ze te meten. Dit is één van de grote obstakels in de zoektocht naar 
een mogelijke gecondenseerde toestand.  

In hoofdstuk 2 bediscussiëren we de ideeën en resultaten van de experimenten die als 
doel hadden de exciton gas parameters en hun tijdsevolutie te bepalen . We laten zien dat de 
levensduur één van de meest kritische parameters is die bepaald of er een condensaat kan 
worden gevormd. Er werd ook gezien dat de kwantum eigenschappen van het orthoexciton 
gas afhangen van de dichtheid en temperatuur van het gas, welke zich in quasi-evenwicht 
bevindt. Blijkbaar is het deeltjes verval sneller dan de koelsnelheid wat een BEC overgang 
niet mogelijk maakt. Verder wordt er een manier besproken om de optisch niet-actieve 
paraexcitonen direct en indirect te meten. Gebaseerd op de experimentele resultaten en 
analyse bediscussiëren we de processen die bijdragen aan het verslies van paraexcitonen. 
De meest belangrijke conclusie is dat bij de momenteel behaalde dichtheden (~1018cm-3) 
het meest belangrijke verlies de trapping door kristal imperfecties is. Er werd 
geconcludeerd dat de levensduur sterk afhangt van de hoeveelheid koper onzuiverheden en 
om dit te verklaren werd een mechanisme van exciton trapping door koper onzuiverheden 
voorgesteld. De gepresenteerde experimentele resultaten werden verkregen op samples met 
relatief hoge onzuiverheid concentraties: de koelsnelheid was niet genoeg om het verlies 
van deeltjes te compenseren. Echter onder de juiste experimentele condities is het mogelijk 
voor de paraexcitonen om een condensaat te vormen: lage temperatuur (1,2K voor een 
dichtheid van ~1017cm-3), lage concentratie kristal defecten, één-foton excitatie voor een 
lagere excitatie volume en een intense excitatie bron. 

In hoofdstuk 3 presenteren we een studie naar de optische eigenschappen van de gele 
exciton groep in koper(I)oxide in  hoge magneetvelden tot 32T. Wij hebben luminescentie 
gezien van de optisch niet actieve paraexcitonen als gevolg van de vermenging van de 1s 
paraexciton toestand met de 1s mJ=0 orthoexciton toestand. De experimentele resultaten 
kunnen goed worden beschreven met eerste orde storingsrekening. We hebben laten zien 
dat een aangebracht magneet veld kan worden gebruikt om luminescentie te krijgen van 
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paraexcitonen als gevolg van symmetrie verbreking. In dit specifieke geval is de levensduur 
van de excitons niet erg veranderd door het magneetveld en is efficiënte thermalisatie 
mogelijk. Afgezien van de directe emissie van de paraexciton toestand, hebben we ook drie 
andere lijnen gezien welke we hebben toegewezen aan de phonon- geassisteerde emissie. 
Deze lijnen verschaffen de mogelijkheid om de thermodynamische eigenschappen van het 
paraexciton gas direct te bepalen. Dit kan worden gebruikt als een indicatie voor Bose-
Einstein condensatie van het paraexciton gas. Uit onze berekening hebben we gezien dat de 
excitongas dichtheid dichtbij de kritische gas dichtheid is waarbij het gas in het kwantum 
regiem is.  

De resultaten van de magneto-absorptie studie suggereren dat het waterstof model 
alleen kan worden toegepast voor toestanden met kleine waarden van n. Afwijkingen van 
de eenvoudige storingsrekening komen voor bij hogere energieën maar al bij een laag 
magneetveld. Voor hogere energieën, groter dan de bandgap, worden quasi-Landau niveaus 
gezien. Het feit dat er op hetzelfde moment Rydberg en Landau levels worden gezien kan 
worden begrepen in termen van het waterstofmodel in hoge magneetvelden. Dit regiem kan 
in watersof alleen worden bereikt in zeer hoge magneetvelden en kan worden gezien in 
witte-dwerg sterren. 

Tenslotte, het laatste hoofdstuk 4 bediscussieerd verassende  observaties in de optische 
eigenschappen van Cu2O in de zichtbare-licht-pomppuls, ver-infrarood-meetpuls (ongeveer 
1 THz) experimenten. Deze wijken substantieel af van het gewoonlijke Drude gedrag welke 
wordt gemeten in halfgeleider. The geïnduceerde respons van Cu2O in the ver-infrarode 
energie gebied kan goed worden beschreven gebruikmakende van het Drude + Lorentz 
mathematische model. Echter op dit moment is er geen eenvoudige verklaring voor de 
geobserveerde effecten en hun tijdsdynamica.  
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