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Samenvatting g 

Hett onderzoek naar de fundamenteel fysische processen die ten grondslag liggen aan piézo-

elektriciteitt werd, tot voor kort, belemmerd door veelal incomplete experimentele studies als gevolg 

vann de vaak lange meettijden. Om sneller en meer volledige studies uit te kunnen voeren zijn 

nieuwee experimentele methoden ontwikkeld, die niet alleen toepasbaar zijn in het onderzoek naar 

piëzo-elektriciteit,, maar ook meer algemeen in de perturbatie- kristallografie. Deze methoden, zoals 

behandeldd in dit proefschrift, zijn zowel uitvoerig getest op, als toegepast in één-kristal 

Röntgendiffractie-studiess aan piëzo-elektrische kristallen in quasi-statische elektrische velden. 

Hoofdstukk 2 geeft in het kort een algemeen theoretisch overzicht van piëzo-elektriciteit. De 

zogenaamdee directe en converse piëzo-elektrische effecten kunnen mathematisch beschreven 

wordenn met hun tensor- of matrixnotatie. 

Verderr worden de eigenschappen van piëzo-elektrische kristallen in een extern elektrisch veld 

(converss effect) in relatie gebracht met Röntgendiffractie. Het extern elektrisch veld kan in een 

piëzo-elektrischh kristal drie effecten induceren, namelijk veranderingen in de eenheidscel-

parameters,, de interne kristalstructuur en de kristalperfectie. Deze effecten kunnen waargenomen 

wordenn in een Röntgendiffractie-experiment als veranderingen in respectievelijk de Bragg-hoek, de 

geïntegreerdee intensiteit en de piekbreedte. 

Dee voor dit onderzoek benodigde Röntgenstraling wordt toegelicht, met de nadruk op de 

synchrotronn Röntgenbron van het European Synchrotron Radiation Facilit}'  waar al het 

experimentelee werk werd uitgevoerd. 

Hoofdstukk 3 behandelt de conventionele Röntgendiffractie-methode die tot nu toe gebruikt werd om 

dee door het elektrische veld geïnduceerde effecten te bestuderen. Deze methode is gebaseerd op de 

zogenaamdee synchrone modulatie-demodulatie techniek, met als eigenschap dat de 

modulatiefrequentiee wordt geselecteerd (lock-in detectie) waardoor de invloed van fluctuaties in 

anderee frequentiegebieden geëlimineerd wordt. De gebruikte modulatie kan bestaan uit zowel een 

twee-stapss als een drie-staps golf. De methode is met succes toegepast voor de bepaling van de 

piëzo-elektrischee constanten van LiNbCh (^3=7,5(2)10 i : CN1), AgGaS2 (J,22ip4,8(3)10~12 

CN"1),, KH2P04 (üf3f,=20,9(3)-l O"12 CN"1) en KD ;P04 (rf3f,=53(3)-10 | : CN"1), en geeft resultaten die 

inn goede overeenstemming zijn met de piëzo-elektrische constanten, zoals die bepaald zijn via 

mechanischee methoden, dan wel via eerder uitgevoerde Röntgendiffractie-experimenten. 

Tott slot beschrijft Hoofdstuk 3 een testexperiment uitgevoerd op een roterende anode Röntgenbron 

mett als doel het meten van de verandering in geïntegreerde intensiteit van de (-2-2-4) reflectie van 

eenn AgGaS2 kristal. Het A//7 effect was in de orde van grootte van 0,1%. Uit dit experiment werd 
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duidelijkk dat voor een goede telstatistiek een meettijd van ongeveer 30 uren per reflectie vereist is, 

hetgeenn een beperkende factor is voor de toepasbaarheid van deze methode. 

Inn Hoofdstuk 4 wordt de ontwikkeling besproken van een nieuwe modulatie-methode. Deze is 

gebaseerdd op een nieuw detectiesysteem, bestaande uit een germaniumdetector en een lock-in 

amplifier.amplifier. Met dit nieuwe detectiesysteem kunnen de veranderingen in de Bragg-hoek en de 

geïntegreerdee intensiteit veel sneller gemeten worden dan met de conventionele modulatie-methode 

mogelijkk is. Een IR detector, gebaseerd op een (gekoelde) germanium fotodiode, werd getest voor 

toepassingsdoeleindenn in de perturbatie kristallografie. Deze detector kan simultaan in de photon-

countingcounting mode en in de current mode gebruikt worden. Het dynamische bereik ligt in het gebied 

vann <1 tot 110 fotonen s '. Aangezien germanium gebruikt wordt als detectormateriaal is de 

efficiëntiee voor hoge energieën (> 25 keV) hoger dan die van vergelijkbare silicium detectoren. De 

detectorr blijkt in hoge mate lineair gedrag te vertonen, zowel in het lage-flux gebied <<110̂  

fotonenn s ), waar de photon-counting mode gebruikt kan worden, als in het hoge-flux gebied 

{>1100 fotonen s" ), waar de current mode gebruikt kan worden. De gunstige reactietijd (1 (isec) en 

dead-timedead-time (1,9 |isec) van de detector maken dat deze zeer geschikt is voor toepassingen in de 

perturbatie-kristallografie,, wanneer een koppeling plaats vindt met een lock-in amplifier. Dit 

detectiesysteemm werd getest voor de bepaling van de piëzo-elektrische constante van KTÏOPO4 als 

functiee van de temperatuur (100-220 K). Het d  ̂ tensor-element werd bepaald op 15(2)-10 '2 CN ' 

bijj  100 K. Verder werd geen anomalie in de waarde van het d  ̂ element rond de fase overgang bij 

1500 K gevonden. Een haalbaarheids-experiment met betrekking tot het meten van veranderingen in 

geïntegreerdee intensiteit werd uitgevoerd met een KD2PO4 sample. 

Hoofdstukk 5 beschrijft een nieuw ontwikkelde diffractie-techniek, die gebaseerd is op een brede-

energiee band Röntgenbundel, waarbij de meting van de veranderingen van de geïntegreerde 

intensiteitt sneller verloopt dan bij de bovengenoemde technieken. De brede-energie band 

Röntgenbundell  genereert een brede Ewald bolschil (Ewald shell). Als de mozaïekspreiding van een 

bepaaldee reflectie volledig binnen deze Ewald bolschil ligt, dan kan met een enkele meting de 

geïntegreerdee intensiteit bepaald worden. Hierdoor kan de rocking curve scan, zoals die gebruikt 

wordtt in een (conventioneel) Röntgendiffractie-experiment met monochromatische straling, 

geëlimineerdd worden. Voor het verkrijgen van een brede-energie band Röntgenbundel is een 

wigglerwiggler of een buigmagneet nodig in combinatie met een gebogen Si monochromator. Een 

monochromatorr kan zowel in de Bragg- als in de Laue geometrie gebruikt worden. In de 

experimentenn is hoofdzakelijk de Laue geometrie gebruikt vanwege de grote invalshoek, hetgeen 

verschillendee voordelen heeft, zoals minder warmte-absorptie in het kristal en een kleinere 

buigstraall  in vergelijking met die van een kristal in de Bragg geometrie. De gemeten brede-energie 

spectraa tonen de aanwezigheid van fasekontrast aan in de Röntgenbundel van de Materials Science 

bundellijn.. Dit kontrast kan in principe geëlimineerd worden door verandering aan te brengen in 

enkelee bundellijncomponenten, zoals het polijsten van het Be-venster en het verwijderen van de C-

absorber.. De brede-energie band Röntgenbundel had een AE/E van 1,8% welke gemakkelijk 

aangepastt kan worden door het selecteren van een ander gebied van de witte bundel door middel 

vann een andere slit opening en positie. Om de veranderingen in geïntegreerde intensiteiten te 
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kunnenn meten werd gebruik gemaakt van het nieuwe detectiesysteem. In plaats van e'én-

puntsmetingenn werden rocking cur\-e scans uitgevoerd, ter correctie van de statistische fouten die 

geïnduceerdd worden door het fasecontrast. Uit verschillende experimenten met piëzo-elektrische 

kristallenn blijkt duidelijk, dat de methode toepasbaar is voor de bepaling van veranderingen in 

geïntegreerdee intensiteit, zelfs zo klein als 1-10 Vc voor de (0,0,30) reflectie van LiNbCh voor een 

elektrischh veld van 5104 Vm"1. De snelheid en de nauwkeurigheid worden met deze methode met 

eenn factor 100 verhoogd in vergelijking met de conventionele monochromatische modulatie-

methode.. Verder werd in een KD2P04 kristal een verandering in de mozaïekspreiding waar-

genomen,, welke zich manifesteert met een grotere tijdsschaal dan de andere door het elektrische 

veldd geïnduceerde effecten. 

Eenn tweede methode om een brede-energie band te creëren is gebaseerd op een multi-layer in Bragg 

geometrie.. Alhoewel de brede-energie band in de orde van 1% (AE/E) is, is de methode in de 

praktijkk minder flexibel gebleken, met name wat betreft het veranderen van de energiebreedte AE/E. 

Desondankss kan de methode gebruikt worden voor de bepaling van de piëzo-elektrische constante 

{enn de verandering in geïntegreerde intensiteit). De piëzo-elektrische constanten (i\zi\\ en d^ van 

AgGaS22 zijn respectievelijk 4,8(1)-10"" CN ' en 8,9(9)-10"12 CN '. De d[2i\\ is 10 keer groter dan de 

waardee gevonden in Hoofdstuk 3, terwijl de d.v, overeenkomt met de literatuurwaarde. De 

aanwezigee fijnstructuur op de verschilcurven laat duidelijk zien dat er veranderingen plaatsvinden 

inn de mozaïekspreiding. 

Hoofdstukk 6 behandelt een nieuwe kleinste-kwadraten-procedure voor bepaling van structuur-

veranderingen,, die optreden ten gevolge van een extern elektrisch veld. De verfijning gebruikt 

geobserveerdee AIII waarden, zoals die verkregen zijn met de brede-energie band Röntgenmethode 

mett een gebogen monochromator in de Laue geometrie. De theorie van het kleinste-kwadraten-

verfijningsprocess wordt kort besproken. 

Al ss eerste toepassing zijn de structurele veranderingen bepaald, die optreden in een LiNbO, kristal 

bijj  een elektrisch veld van 1,5-10" Vm'. Doordat slechts een klein aantal reflecties gemeten is. 

kunnenn seen definitieve conclusies getrokken worden. 
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