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Summary
The subject of this thesis is terahertz (THz) spectroscopy based on air photonics.
THz spectroscopy is a well-established technique which allows for measuring the
steady-state or transient dielectric properties of the materials in the THz range.
As THz photons have a very low energy, typically below interband excitations,
they are, for instance, ideal probes of intraband transitions and low-energy
vibrational modes. Further, THz spectroscopy employs time-domain detection
which provides access to the amplitude and phase spectral information of the
THz pulse. As a result, the real and imaginary part of the complex-valued
dielectric function of the material of interest can be directly inferred from the
THz measurements.

The typical bandwidth covered by conventional THz spectrometers is often
limited to the low THz frequencies (. 3THz) because of phase-matching lim-
itations imposed by the materials employed by conventional THz transmitters
and receivers. In the last decades, air-based THz sources and detectors have
emerged as an efficient alternative for generating and detecting ultra-broadband
THz pulses. As air is virtually non-dispersive, the optical-THz phase match-
ing condition is automatically met. As a result, single-cycle sub-100 fs THz
transients with peak field strengths up to several hundreds of kilovolt per cen-
timeter have been generated using air-plasma sources. These ultrashort THz
pulses contain a very broad spectrum extending over the entire traditional THz
spectral range (0.1–30THz) without any gaps. The exceptional performances
in terms of time-resolution, bandwidth, and field strength granted by THz air
photonics naturally offer unique opportunities for THz spectroscopy. In this
thesis we have sampled the capabilities of THz air photonics by performing
steady-state ultra-broadband THz spectroscopy of some common polymers, and
transient ultra-broadband THz spectroscopy of, respectively, solution processed
methylammonium lead iodide (MAPbI3) perovskite films and undoped gallium
arsenide (GaAs). In addition, we have presented explicit guidelines for ultra-
broadband transient THz spectroscopy with air-photonics, including a novel
method for self-referenced signal acquisition minimizing the phase error, and a
numerically-accurate approach to the transient reflectance data analysis.

In chapter 1 we have discussed the principles of THz air photonics. We
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92 Summary

have introduced the asymmetric transient current model which explains how
ultrashort THz pulses can be generated in a two-color laser induced air plasma
and discussed the air biased coherent detection (ABCD) which ensures hetero-
dyne ultra-broadband detection of the THz waveforms in air. Then, we have
described in detail our THz air photonics spectrometer and characterized the
THz pulse. In the last part of the first chapter, we have given a first demon-
stration of capabilities of our THz air photonics spectrometer in which MAPbI3
perovskites films have been measured using the THz spectroscopy in transmis-
sion and reflection geometry.

In chapter 2 we have shown the results of steady-state ultra-broadband THz
spectroscopy of common polymers. Time-domain ultra-broadband THz spec-
troscopy is particularly useful in polymer science as many vibrational modes
in polymers occur across the entire THz spectral region. Further, many poly-
mers are often employed as materials for THz-photonics components such as
THz windows, lenses, waveguides and dielectric mirrors. However, these ma-
terials are usually well characterized only at low THz frequencies while the 3–
15THz range has been rarely explored since neither conventional THz spectrom-
eters nor Fourier transform infrared spectroscopy can often guarantee adequate
performances in that spectral range. The complex-valued refractive index of
low-density polyethylene (LDPE), cyclic olefin/ethylene copolymer (TOPAS®),
polytetrafluoroethylene (PTFE or Teflon®), and polyamide-6 (PA6) have been
measured in the 2–15THz range using THz air photonics. LDPE and TOPAS®

are very suitable as ultra-broadband THz photonics materials since both poly-
mers have shown a spectrally-flat refractive index and negligible absorption in
the entire spectral window. By contrast, resonant high-frequency vibrational
modes have been observed and assigned to their molecular origin in PTFE and
PA6. Additionally, their complex-valued dielectric functions have been theo-
retically reproduced in the entire spectral window using a multiple-Lorentzian
model.

In chapter 3 we have presented the explicit guidelines for ultra-broadband
transient THz spectroscopy with air-photonics. Many critical challenges in-
herent to this technique have been treated and resolved. As the high-frequency
components of the ultra-broadband THz pulse are particularly sensitive to phase
instabilities, special care must be taken to minimize the phase error. Self-
referenced THz spectroscopy, as described in chapter 3, ensures the acquisition
of the reference and differential THz waveforms in one single scan instead of two
distinct acquisitions separated by several minutes or hours. Thus, the effects of
long-term changes in the THz signals, such as drifts of the relative delay between
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Summary 93

the THz and optical branches, are drastically reduced. As most materials are
often opaque in the broad spectral range of the THz air photonics spectrometer,
the transmission geometry cannot be always successfully applied, especially for
arbitrary-thick samples. For example, our 0.33mm-thick GaAs sample shows a
resonant absorption mode at ca. 8THz which reduces most of the transmitted
THz signal to the noise level. The advantage of the ultra-broad bandwidth of
the air-photonics THz pulse is thus lost. However, thinner samples also have
some drawbacks. For example, even if the sample is sufficiently thin, thus suf-
ficiently transparent as, for instance, our 300 nm-thick films of MAPbI3, the
choice of the sample substrate is very narrow since most of the materials are
not transparent in the ultra-broadband THz range.

The reflection geometry naturally comes across as the only possible way for
ultra-broadband THz spectroscopy in many practical cases. However, the analy-
sis of the transient reflectance spectra presents an intrinsic complication relative
to the geometry. Indeed, in the transmission geometry, all the photo-generated
charges contribute to the differential transmittance in phase, which means that
their spatial distribution along the direction of the THz beam does not play any
role if their response is linear in the THz field. As a result, the transient trans-
mittance is directly proportional to the sheet conductivity in the small signal
approximation. By contrast, the contributions to the total reflectance given by
the transient conductivity of each layer in the photoexcited region are mutually
dephased. Thus, the spatial distribution of the charges must be also taken into
account when the reflection geometry is employed and a more general expression
relating the transient reflectance to the conductivity must be used. In the end
of chapter 3, our theoretical findings have been experimentally tested and veri-
fied by performing ultra-broadband THz spectroscopy in reflection geometry of
a thick semi-insulating GaAs wafer.

In chapter 4 we have discussed the plasmon-phonon coupling and the sub-
picosecond dynamics of photocarriers in undoped GaAs. This subject has a
particular scientific and technological relevance as GaAs is an archetypal semi-
conductor, ubiquitously used in electronics. The THz air photonics spectrome-
ter has been employed to monitor the ultra-broadband THz photoconductivity
of GaAs on a time scale smaller than the carrier-lattice interaction. Whereas
the rise of the photoconductivity is instantaneous after the photoexcitation, the
establishment of a screened coulomb potential takes a finite time to be set up.
In a polar semiconductor such as GaAs, the longitudinal optical (LO) phonons
can couple to the carrier plasma oscillations via the Fröhlich interaction thus,
the plasmon dynamics is correlated to that of the phonon. The 50 fs time res-
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olution of the air photonics THz pulse has allowed us to observe the dynamics
of the photo-carriers before the many-body correlations have been established
within the lattice-carrier system. Only after the constitution of the coupled
plasmon-phonon modes after ca. 240 fs, the free carrier dynamics starts to be
dominated by the plasmon damping. Drude fits of the photoconductivity spec-
tra have provided estimates of the scattering time and of the plasma frequency
for each pump-THz delay. However good agreement with the Drude model has
been found only at pump-THz delays longer than 320 fs. In the time range from
240 to 400 fs, we have observed an increase of the scattering time from ca. 60
to 140 fs. Subsequently, the scattering time settles to the latter value at least
until ca. 700 fs after photo-excitation. The plasma frequency remains largely
constant over the time range 240–700 fs, as changes in the carrier density and
effective mass of the photo-carriers are negligible respect to the change in the
scattering time. These observations are in fair agreement with previous reports.

In summary, we have introduced a broadband, air-based THz setup, and
have demonstrated its capabilities in different (transmission and reflection) ge-
ometries. The setup has been used for both steady-state spectroscopy of poly-
mers, and time-resolved spectroscopy of photo-excited semiconductors, and has
allowed for new insights into lattice vibrations and carrier dynamics in these
systems.
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Samenvatting
Het onderwerp van dit proefschrift is ultra-breedband terahertz (THz) spec-
troscopie gebaseerd op luchtfotonica. THz spectroscopie is een beproefde on-
derzoeksmethode om steady-state en transiënte diëlektrische eigenschappen van
materialen in het THz frequentie-bereik vast te stellen. Doordat THz-straling
een zeer lage fotonenergie heeft, meestal lager dan de interband excitaties in
halfgeleiders, is deze straling bijvoorbeeld ideaal om intraband overgangen en
vibratietoestanden met een lage energie te detecteren. Verder verschaft de tijd-
domein detectie van THz spectroscopie toegang tot zowel de amplitude als de
fase van de THz puls. Hierdoor kunnen het reële en imaginaire deel van de
complexe diëlektrische functie van het te onderzoeken materiaal direct worden
afgeleid uit THz metingen.

De typische bandbreedte van conventionele THz spectrometers is vaak be-
perkt tot de lage THz frequenties (. 3THz) als gevolg van phase-matching
beperkingen opgelegd door de gebruikte materialen waaruit conventionele THz-
zenders en ontvangers bestaan. In de afgelopen decennia zijn lucht-gebaseerde
THz bronnen en detectoren naar voren zijn gekomen als een efficiënt alternatief
voor het genereren en detecteren van ultra-breedband THz pulsen. Doordat
lucht praktisch niet-dispersief is, wordt automatisch aan de optische-THz phase
matching voorwaarde voldaan. Daardoor is het mogelijk om met lucht-plasma
bronnen één cyclus sub-100 fs THz transiënten met piekveldsterkten tot enkele
honderden kilovolt per centimeter te genereren. Deze ultrakorte THz pulsen
bevatten een zeer breed spectrum over het gehele traditionele THz spectrale
bereik (0.1–30THz) zonder enige onderbreking. De uitzonderlijke prestaties
van THz luchtfotonica in termen van tijd-resolutie, bandbreedte en veldsterkte
bieden vanzelfsprekend unieke mogelijkheden voor THz spectroscopie. In dit
proefschrift hebben we de mogelijkheden van THz luchtfotonica onderzocht
door het uitvoeren van steady-state ultra-breedband THz spectroscopie van een
aantal alledaagse polymeren, en transiënte ultra-breedband THz spectroscopie
van respectievelijk uit oplossing geprepareerde methylammonium lood jodide
(MAPbI3) perovskietfilms en ongedoteerd galliumarsenide (GaAs). Daarnaast
hebben we expliciete richtlijnen voorgesteld voor transiënte ultra-breedband
THz spectroscopie met luchtfotonica, waaronder een nieuwe methode voor sig-
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96 Samenvatting

naalacquisitie waarbij de referentiemeting tegelijk plaatsvindt, waardoor de fa-
sefout minimaal is. We introduceren tevens een numeriek-nauwkeurige aanpak
van de data-analyse voor de transiënte reflectie metingen.

In hoofdstuk 1 hebben we de principes van THz luchtfotonica besproken. We
hebben het model voor asymmetrische transiënte elektron stroom model geïn-
troduceerd, dat laat zien hoe ultrakorte THz pulsen kunnen worden opgewekt
in een door een tweekleurenlaser opgewekt luchtplasma en bespraken de air bia-
sed coherent detection (ABCD) die heterodyne ultra-breedband detectie van de
THz golfvormen in lucht mogelijk maakt. Daarna hebben we onze THz lucht-
fotonica spectrometer in detail beschreven en de THz puls gekarakteriseerd. In
het laatste deel van het eerste hoofdstuk hebben we een eerste demonstratie van
de mogelijkheden van onze THz luchtfotonica spectrometer gegeven waarin la-
dingsdragersdynamica in MAPbI3 perovskietfilms werden gemeten met de THz
spectroscopie in transmissie- en reflectiegeometrie.

In hoofdstuk 2 hebben we de resultaten van de steady-state ultra-breedband
THz spectroscopie van alledaagse polymeren getoond. Tijd-domein ultra-
breedband THz spectroscopie is vooral handig in polymeeronderzoek omdat
veel vibratietoestanden van polymeren optreden in het gehele THz spectrale
gebied. Verder worden veel polymeren dikwijls toegepast als materialen voor
THz-fotonica componenten zoals THz vensters, lenzen, waveguides en diëlektri-
sche spiegels. Echter, deze materialen zijn doorgaans alleen bij lage THz fre-
quenties goed gekarakteriseerd, terwijl de 3–15THz range zelden onderzocht is
aangezien noch conventionele THz spectrometers noch Fouriergetransformeerde
infraroodspectroscopie adequate metingen in dat spectrale regime kunnen doen.
De complexe brekingsindices van lagedichtheidpolyetheen (LDPE), cyclische
olefine/etheencopolymeer (TOPAS®), polytetrafluoretheen (PTFE of Teflon®)
en polyamide 6 (PA6) zijn gemeten in het 2–15THz regime met behulp van
THz luchtfotonica. LDPE en TOPAS® zijn zeer geschikt als ultra-breedband
THz fotonica materialen aangezien beide polymeren een vlakke brekingsindex
en verwaarloosbare absorptie in het gehele spectrale venster laten zien. Daaren-
tegen zijn in PTFE en PA6 resonante hoogfrequente vibraties waargenomen en
toebedeeld aan hun moleculaire oorsprong. Daarnaast zijn de complexe diëlek-
trische functies van de onderzochte polymeren theoretisch gereproduceerd in het
gehele spectrale venster met een bestaande uit meerdere Lorentz resonanties.

In hoofdstuk 3 hebben we de expliciete richtlijnen voor ultra-breedband tran-
siënte THz spectroscopie met luchtfotonica gepresenteerd. Vele uitdagingen die
inherent zijn aan deze techniek worden behandeld en opgelost. Aangezien de
hoogfrequente componenten van de ultra-breedband THz puls zeer gevoelig zijn
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Samenvatting 97

voor instabiliteit van de fase, moeten speciale maatregelen worden genomen om
de fasefout te minimaliseren. Zelfgerefereerde THz-spectroscopie, zoals beschre-
ven in hoofdstuk 3, verzekert de acquisitie van de referentie en differentiële THz
golfvormen in één scan in plaats van twee verschillende acquisities waar een aan-
tal minuten of uren tussen zit. Op deze manier worden de gevolgen van lange
termijn veranderingen in de THz signalen, zoals afwijkingen van de relatieve
vertraging tussen de THz en optische paden, drastisch verminderd. Aangezien
de meeste materialen vaak ondoorzichtig zijn in het brede spectrale regime van
de THz luchtfotonica spectrometer kan de transmissiegeometrie niet altijd met
succes toegepast worden, in het bijzonder niet voor dikke monsters. Bijvoor-
beeld, ons 0.33mm dikke GaAs monster laat een resonant absorptie-signaal zien
bij ca. 8THz, die het grootste deel van het doorgelaten THz signaal vermindert
tot het ruisniveau. Het voordeel van de ultra-bandbreedte van de luchtfotonica
THz puls gaat dus verloren. Echter, dunnere monsters hebben ook een aantal
nadelen. Bijvoorbeeld, zelfs als het monster zelf dun genoeg is, dus voldoende
transparant zoals bijvoorbeeld onze 300 nm dikke MAPbI3-films, is er weinig
keuze voor het substraat aangezien de meeste materialen niet transparant zijn
in het ultra-breedband THz regime.

De reflectiegeometrie komt vanzelfsprekend naar voren als de enige moge-
lijke optie voor ultra-breedband THz spectroscopie in veel praktische gevallen,
hoewel de analyse van de transiënte reflectantie spectra een intrinsieke com-
plicatie ten opzichte van de geometrie met zich meebrengt. Inderdaad, in de
transmissiegeometrie dragen alle fotogegenereerde ladingen in fase bij aan de
differentiële transmissie, waardoor de ruimtelijke verdeling ervan in de richting
van de THz bundel geen enkele rol speelt als hun respons lineair is in het THz
veld. Dientengevolge is de transiënte transmissie recht evenredig met de zgn.
sheet conductiviteit in de limiet van kleine signaalsterkte. Daarentegen zijn
de bijdragen van de transiënte conductiviteit van iedere laag in het fotogeëxi-
teerde gebied aan de totale reflectantie onderling gedefaseerd. Daarom moet in
de reflectiegeometrie ook met de ruimtelijke verdeling van de ladingen rekening
gehouden worden en een meer algemene uitdrukking voor de relatie tussen de
transiënte reflectie en de conductiviteit worden gebruikt. Aan het einde van
hoofdstuk 3 hebben we onze theoretische bevindingen experimenteel getest en
gecontroleerd door het uitvoeren van ultra-breedband THz spectroscopie in re-
flectiegeometrie van een dikke semi-isolerende GaAs wafer.

In hoofdstuk 4 hebben we de plasmon-fonon koppeling en de sub-picoseconde
dynamica van foto-geëxciteerde dragers in ongedoteerd GaAs besproken. Dit
onderwerp heeft een bijzondere wetenschappelijke en technologische relevantie
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omdat GaAs een archetypische halfgeleider is die alom gebruikt wordt in elektro-
nica. De THz luchtfotonica spectrometer werd gebruikt om de ultra-breedband
THz fotoconductiviteit van GaAs te meten op een tijdschaal kleiner dan de
tijd die nodig is om het nieuwe evenwicht tussen ladingsdragers en het rooster
(elektron-fonon koppeling) te bereiken. Waar de fotoconductiviteit onmiddellijk
na de foto-excitatie toeneemt, kost de oprichting van een afgeschermde coulomb
potentiaal een zekere tijd. In een polaire halfgeleider zoals GaAs kunnen de
longitudinale optische (LO) fononen koppelen met de plasmatrillingen van de
ladingsdragers, via de Fröhlich interactie, waardoor de plasmon dynamica ge-
correleerd is aan die van het fonon. De 50 fs tijdsresolutie van de luchtfotonica
THz puls heeft ons in staat gesteld om de dynamica van de foto-geëxciteerde
dragers te observeren vóór dat de veel-deeltjes correlaties in het rooster-drager
systeem gevormd zijn. Pas na de oprichting van de gekoppelde plasmon-fonon
modes na ca. 240 fs begint de vrije drager dynamica gedomineerd te worden door
de plasmon demping. Drude fits van de fotoconductiviteitspectra hebben schat-
tingen verschaft van de verstrooiingstijd en van de plasmafrequentie voor elke
pomp-THz vertraging. Maar alleen pomp-THz vertragingen langer dan 320 fs
zijn in goede overeenstemming met het Drude model. In het tijdsbereik van
240 fs 400 fs hebben we een toename van de verstrooiingstijd van ca. 60 fs om
140 fs waargenomen. Vervolgens blijft de verstrooiingstijd bij de laatste waarde
tot minimaal ca. 700 fs na foto-excitatie. De plasmafrequentie blijft grotendeels
constant over de tijdspanne 240–700 fs, wanneer veranderingen in de ladings-
dichtheid en effectieve massa van de foto-geëxciteerde dragers verwaarloosbaar
zijn ten opzichte van de verandering in de verstrooiingstijd. Deze waarnemingen
zijn in de goede overeenstemming met eerdere verslagen.

Samengevat hebben we een breedband, lucht-gebaseerde THz opstelling ge-
ïntroduceerd en zijn mogelijkheden in verschillende (transmissie en reflectie)
geometrieën aangetoond. De setup is gebruikt voor zowel steady-state spec-
troscopie van polymeren als tijdsopgeloste spectroscopie van foto-geëxciteerde
halfgeleiders, en heeft nieuwe inzichten in roostertrillingen en ladings dragerdy-
namica in deze systemen mogelijk gemaakt.


