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English Abstract

Recently the study of two dimensional physics has risen in popularity. With
the discovery of graphene scientists realised that two dimensional systems
don’t just inhabit the dreams of theoretical physicists but actually exist in
our universe. This thesis will also focus on two dimensional systems, more
specifically it will focus on the collective oscillations of charge carriers in
these systems. Collective motion occurs when particles perform a synchro-
nous motion. For example water molecules that move synchronously up and
down to form waves on the surface of the ocean. When the collective oscil-
lation is due to charge carriers they are called plasmons. To describe this
motion mathematically the hydrodynamic model is used. They will be descri-
bed very similarly to the example of the waves. However here the particles
will be bound to a two dimensional plane so they can’t move up or down.
The change in height from the analogy is replaced by a change in density.

These plasmons can be excited by light and this gives a way to measure
them and make use of them. In this thesis the absorption rate of light by
these plasmons will be studied. When these plasmons are studied in bounded
two dimensional systems they will have well defined energy levels. Due to
this only very specific frequencies of light can be absorbed to excite these
plasmons. This will lead to an absorption spectrum that contains spikes at
the frequencies that correspond to the energy of the collective mode. Two
influences on these curves will be studied: the geometrical shape of the sy-
stem and the interaction between the particles. The type of interaction the
particles feel is a consequence of their environment. This might lead to a
measurable quantity, the absorption curve, that can help predict the shape
of the two dimensional system and the environment of the system.
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Hoofdstuk 1

Inleiding

In de afgelopen jaren is de studie van laag dimensionale systemen enorm
gestegen in populariteit. Met de ontdekking van de tweedimensionale stof
grafeen in 2004[1] werd een studie die eerder beschouwd werd als volledig
theoretisch of als een benadering van de echte driedimensionale wereld plots
enorm belangrijk. De verzameling van tweedimensionale materialen is ook
veel breder dan enkel grafeen: tegenwoordig heeft men tweedimensionale
gassen, vloeistoffen en kristallijne stoffen. Anderzijds is het studiegebied
van collectieve oscillaties ook van groot belang. Vele innovatieve toepassin-
gen die dagelijks gebruikt worden exploiteren de fysica van collectieve ei-
genschappen van stoffen zoals bijvoorbeeld magnetisme en (super)geleiding.
Een mooi voorbeeld van collectieve oscillaties zijn de golven op een oceaan.
De waterdeeltjes gaan hier gezamenlijk op en neer. In deze thesis worden
deze twee studiegebieden gecombineerd en zullen collectieve oscillaties van
ladingsdragers in tweedimensionale stoffen bestudeerd worden. Deze collec-
tieve oscillaties worden ook wel plasmonen genoemd. Hier bewegen deze niet
meer op en neer zoals de golven maar verhoogt of verlaagt de dichtheid van
deze deeltjes aangezien de ladingsdragers enkel in het vlak kunnen bewegen.
Omdat het hier gaat over oscillaties van ladingsdragers interageren deze ook
met externe elektromagnetische golven. Invallend licht kan er namelijk voor
zorgen dat deze oscillaties opgewekt worden.[4] De plasmonen voor de ein-
dige vormen zullen enkel optreden bij bepaalde energieën en hierdoor zullen
er resonanties optreden: enkel specifieke frequenties die overeenkomen met
deze energieën zullen in staat zijn om de oscillaties op te wekken.
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Deze collectieve oscillaties zullen op een semi-klassieke manier onderzocht
worden. Door gebruik te maken van de continüıteitsvergelijking, de wet van
Ohm en een zelf consistente koppeling van de interactie tussen de deeltjes kan
men de verschillende modi van de collectieve oscillaties berekenen. Deze me-
thode wordt ook wel eens het hydrodynamisch model genoemd. Dit levert dan
een integro-differentiaalvergelijking met de vorm van een eigenwaardepro-
bleem. Deze kan echter meestal niet analytisch worden uitgerekend. Dit kan
men dan bijvoorbeeld oplossen door gebruik te maken van eindige-elementen
methoden. Hier wordt er echter gebruikt gemaakt van een andere methode
die toe laat om een semi-analytische oplossingen te bekomen. Deze zet na-
melijk de integro-differentiaalvergelijking om naar een eigenwaardeprobleem
van een matrix door deze te expanderen in een basis van functies. Deze basis
bestaat uit de eigenfuncties van de integro-differentiaalvergelijking voor een
interactie tussen de deeltjes die wel analytisch oplosbaar is. Deze functies zul-
len dan al de nodige randvoorwaarden bezitten van het systeem en hierdoor
dus ook de symmetrieën van de vorm van het systeem. Deze semi-analytische
methode zorgt ervoor dat men beter kan zien welke invloed perturbaties op
eigenfuncties hebben en hoe deze eigenfunctie hun vorm bekomen doordat
men kan zien welke functies uit de basis een belangrijke rol spelen. Doordat
ook de dichtheidsfuncties benaderd kunnen worden op een semi-analytische
manier kan ook eenvoudig de interactie met licht bestudeerd worden. Het
handige is ook dat deze methode toepasbaar is voor verschillende vormen en
verschillende soorten interacties tussen de deeltjes.

1.1 Experimentele waarnemingen

Een erg interessant tweedimensionaal materiaal waarvan de plasmonen kun-
nen beschreven worden met de methodes uit deze thesis is grafeen. Dit
materiaal bestaat uit één enkele laag van koolstof atomen in een hexagonaal
rooster. De afgelopen jaren is de populariteit van onderzoek rond dit mate-
riaal enorm gestegen.[2] De achtergrond ladingsdichtheid n̄ van dit materiaal
kan eenvoudig aangepast worden. Dit is wenselijk want deze grootheid zal
een belangrijke rol spelen in de rest van deze thesis. Dit kan men doen
aan de hand van verschillende methodes. De meest interessante methode is
met behulp van een back-gate omdat men bij deze methode een uniforme
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verdeling van de achtergrond ladingsdichtheid mag aannemen. Het nadeel
van deze methode is wel dat men contact punten moet toevoegen aan het
materiaal en dat kan zorgen voor defecten in de laag.[3] Deze afstelbaarheid
van de achtergrond ladingsdichtheid met behulp van deze methode werd al
aangetoond in referentie [6].

Plasmonen kunnen echter niet direct aan licht gekoppeld worden omdat de
impuls voor dit proces niet behouden blijft. De impuls van invallende stra-
ling is namelijk veel lager dan deze van de plasmonen met een gelijkaardige
energie. Dit wordt weergeven a) van figuur 1.1. De blauwe curve toont de
dispersie relatie van de plasmonen die gaat als ∼ √q in een oneindig vlak en
de rode lijn is de dispersie relatie voor licht. Een methode om extra impuls
te geven aan dit invallend licht is door een periodische nano structuur te
beschouwen zoals bijvoorbeeld in b) waar men een periodische structuur van
nanoribbons heeft. Het breken van de translatie symmetrie geeft het foton
extra impuls die volgt uit de periodiciteit van het systeem.[4] Deze nanorib-
bons zijn al vaak theoretisch beschreven maar men is niet beperkt tot enkel
ribbons om de translatie symmetrie te breken. Men kan ook andere eindige
structuren beschouwen die periodische opgesteld worden, vandaar dat in deze
thesis de invloed van verschillende geometrische figuren bestudeerd worden.

Figuur 1.1: (a) Grafische voorstelling van het impuls verschil tussen het
invallend licht (rood) en de plasmonen(zwart). Door de translatie symmetrie
te breken door periodische structuren kan er extra impuls gegeven worden
(zwart gestippelde pijl) (b) Grafische voorstelling van een periodische nano-
ribbon structuur die de translatie symmetrie breekt. (Bron: [4])
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Deze koppeling van plasmonen in grafeen nanoribbons met invallend licht
werd al experimenteel geobserveerd door middel van polarized Fourier trans-
form infrared spectroscopy.[5] Hierbij werd geobserveerd dat invallend licht
langs de breedte van de ribbon zorgt voor een absorptiespectrum met pieken
langs de verschillende eigenfrequenties. Er werd aangetoond dat deze eigen-
frequenties afhankelijk zijn van de breedte W van de ribbon en gaan zoals
ω ∼ 1/

√
W . De achtergrond ladingsdichtheid n̄ zorgde voor een verschui-

ving die gaat als ω ∼ 4
√
n̄. In figuur 1.2 wordt de experimentele opstelling

en transmissie curven voor invallend licht dat lineair gepolariseerd is langs
de lengte in (die de translatie invariantie bezit) weergegeven en ook langs de
breedte van de ribbons.

Figuur 1.2: (a-b) Grafische voorstelling van de experimentele opstelling. De
achtergrondladingsdichtheid n̄ wordt verhoogd door de ionen gel. (e) Drude
transmissie van de ribbon voor invallend licht met een lineaire polarisatie
langs de lengte van de ribbon (f) Transmissie van een ribbon van licht dat
gepolariseerd is langs de breedte van de ribbon (zoals grafisch wordt weerge-
geven in b) van figuur 1.1). (Bron: [5])
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1.2 Doelstellingen

De invloed van twee zaken in het hydrodynamisch model zullen worden on-
derzocht: de invloed van de vorm van het beschouwde systeem en de invloed
van de interactie die de deeltjes op elkaar uitoefenen. Deze verschillende
interacties kan men experimenteel realiseren door de omgeving van grafeen
te wijzigen. Voor de invloed van de geometrie zal een eenvoudige interactie
beschouwd worden die toe laat om analytische oplossingen te bekomen voor
eenvoudige geometrische vormen zoals een vierkant, een ribbon, een schijf en
een gelijkbenige driehoek. Het doel is om eigenschappen te vinden die het
gevolg zijn van de beschouwde geometrie. Om de invloed van de interactie
tussen de deeltjes te bestuderen zal gebruik gemaakt worden van een semi-
analytische oplossingsmethode. Opnieuw is het hier de bedoeling om unieke
eigenschappen te vinden die het gevolg zijn van de interactie.

Eens de invloeden van enerzijds de vorm en anderzijds de interactie gekend
zijn kan men mogelijks een manier vinden om aan de hand van metingen
voorspelling te doen over de vorm en de interactie. Hiervoor is een soort
unieke handtekening nodig die karakteristiek is aan een bepaalde vorm en
interactie. Het is de bedoeling om deze te vinden in de manier dat de struc-
tuur interageert met invallend licht aan de hand van het absorptiespectrum.

1.3 Opbouw

Eerst moet de integro-differentiaalvergelijking van het hydrodynamisch mo-
del afgeleid worden, dit zal gebeuren in de rest van dit hoofdstuk. Deze ver-
gelijking is de kern van deze studie en zal telkens opnieuw het beginpunt zijn
in de verdere hoofdstukken. Voor een aantal interacties zal deze vergelijking
niet analytisch oplosbaar zijn. Daarom wordt er ook een semi-analytische
oplossing methode beschreven die later in het derde hoofdstuk van pas zal
komen wanneer de invloed van verschillende interacties bestudeerd zal wor-
den.

In het tweede hoofdstuk zal de vorm van het beschouwde systeem bestudeerd
worden. Hierbij zal de Local Capacitance Approximation (LCA) als interac-
tie gebruikt worden. Deze situatie komt overeen met een perfect geleidende
plaat op erg kleine afstand onder het systeem. Deze zal het probleem ver-
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eenvoudigen zodat analytische oplossingen bekomen kunnen worden. Aan de
hand van groepentheorie zal de bekomen eigenstructuur bestudeerd worden
om beter te begrijpen wat de effecten van de symmetrie van het systeem zijn.
Vervolgens wordt de interactie met elektromagnetische golven bestudeerd en
ook de vervorming van de figuren wordt besproken.

In het derde hoofdstuk zal de rol van de interactie bestudeerd worden. Hierbij
zullen twee interacties beschouwd worden waarvoor het probleem niet meer
analytisch oplosbaar zal zijn. Deze twee zijn de Coulomb interactie enerzijds
die men kan gebruiken voor grafeen tussen twee diëlektrica die de interactie
afschermen en anderzijds de Keldysh interactie gehanteerd die toestaat om
de situatie te beschrijven waarbij de polarisatie in het vlak de voornaamste
oorzaak van de afscherming is. Deze interactie laat dus toe om het twee
dimensionale aspect van deze thesis door te trekken naar de afscherming van
de interactie tussen de deeltjes.

1.4 Semi-klassieke beschrijving

In de hydrodynamische benadering kunnen aan de hand van een aantal klas-
sieke vergelijkingen eenvoudig de plasmon excitaties beschreven worden.[7] - [10]

De elektronen in het materiaal worden hier beschreven zoals een tweedi-
mensionale vloeistof. Hierbij wordt een fluctuatie n(r, ω) van de lading-
dichtheid beschouwd. Aangezien de lading behouden blijft moet de con-
tinüıteitsvergelijking:

− iωn(r, ω) = ∇ · j(r, ω) (1.1)

voldaan worden. Hierbij werd er uitgegaan dat n(r, ω) harmonisch in de tijd
fluctueert als e−iωt. De stroomdichtheid wordt gegeven door de wet van Ohm
met Drude conductiviteit:

− ej(r, ω) = σD(r, ω)Etot(r, ω) (1.2)

waarbij σD(r, ω) gegeven wordt door:

σD(r, ω) =
iD(r)

π(ω + iγ)
(1.3)

met D(r) = e2vf
√
πn̄(r)/~ het Drude gewicht.[12] Het Drude gewicht is wat

de beschrijving semi-klassiek maakt. De factor γ is de inverse van de relaxa-
tie tijd en is een manier om onzuiverheden en defecten mee in rekening te
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brengen. De functie n̄(r) is de achtergrond ladingdichtheid en vf is de Fermi
snelheid in het beschouwde systeem. Het elektrisch veld Etot is het gevolg
van enerzijds een gëınduceerde potentiaal Φind(r, ω) dat het gevolg is van
de onderlinge interacties en anderzijds een extern aangelegd veld Φext(r, ω)
zodat in de elektrostatische limiet Etot(r, ω) = −∇·Φind(r, ω)−∇·Φext(r, ω).
Normaal gezien zit er in de conductiviteitsfunctie σ(r, ω) een factor f(r) die
nul is als r buiten het systeem (de beschouwde vorm) zit en 1 is wanneer
deze erbinnen zit. Deze wordt hier weggelaten en opgenomen door de vorm
als integratie grenzen van de integralen te nemen. Als men de divergentie
neemt van vergelijking (1.2) en deze relatie invult bekomt men:

− e∇ · j(r, ω) = −∇
[

iD(r)

π(ω + iγ)
∇Φtot(r, ω)

]
. (1.4)

Samen met de continüıteitsvergelijking (1.1) geeft dit:

− eω(ω + iγ)n(r, ω) = P [Φtot](r, ω). (1.5)

Waarbij de operator P werd ingevoerd die gedefinieerd wordt als:

P [f ](r, ω) = −∇
[
D(r, ω)

π
∇f(r, ω)

]
(1.6)

met f(r, ω) een functie zoals bijvoorbeeld de potentiaal waarop de operator
inwerkt. De gëınduceerde potentiaal wordt gegeven door de interacties van
de elektronen onderling:

Φind(r, ω) = −eQ[n](r, ω) (1.7)

met de operator Q gegeven door:

Q[f ](r, ω) =

∫
d2r′L(r, r′)f(r′, ω). (1.8)

Waarbij L(r, r′) de interactie tussen deeltjes onderling beschrijft en de inte-
gratie over de gehele beschouwde vorm. Uit vergelijking (1.5) en (1.7) kan
men twee eigenwaarden vergelijkingen opstellen voor de dichtheid en voor de
potentiaal.

7



De randvoorwaarde die opgelegd moet worden volgt uit het feit dat de elek-
tronen het systeem niet kunnen verlaten. Daarom moet de stroomdichtheid
die vloeit uit het systeem (dus loodrecht op de rand van het beschouwde
systeem) nul zijn. Dit geeft als randvoorwaarde voor de potentiaal:

û(r) · D(r)∇Φtot(r, ω) = 0 (1.9)

met û(r) de normaal op de rand van het systeem.

Om de collectieve oscillaties te vinden van de dichtheid wordt Φext gelijk
gesteld aan nul. Later zal de invloed van een extern veld onderzocht worden
door absorptie van licht te bestuderen. Uit vergelijkingen (1.5) en (1.7) vol-
gen vergelijkingen voor de dichtheid en de potentiaal. Deze hebben de vorm
van een eigenwaardeprobleem:

ω(ω + iγ)Φα(r) = Q[P [Φα]](r) (1.10)

ω(ω + iγ)nα(r) = P [Q[nα]](r) (1.11)

met α een index om de verschillende eigenmodi te onderscheiden. De eigen-
waarden zijn functies van de frequentie ω. Zoals men weet uit de quantum-
mechanica bepalen deze frequenties de energie van de collectieve oscillaties.
Aangezien de operatoren P en Q niet commuteren voor de meeste interac-
ties1 heeft men dat PQ en QP niet hetzelfde zijn. Omdat de operator PQ
niet self-adjoint is voor het standaard scalair product heeft men dat de ei-
genfuncties niet loodrecht zijn in de gebruikelijk zin. Men kan wel aantonen
aan de hand van het simultaan diagonalisatie theorema dat de eigenfuncties
volgende orthogonaliteitsrelatie respecteren:[8]

−e
∫
drΦ∗α(r)nβ(r) = Eαδαβ (1.12)

met Eα de energie normalisatie van de verschillende modi.

1Behalve voor de LCA interactie zoals men in het volgend hoofdstuk zal zien
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1.5 Oplossingsmethode

Bij het oplossen van het eigenwaardeprobleem wordt er uitgegaan van een
homogene achtergrond van ladingsdichtheid n̄(r) = n̄.2 Als gevolg hiervan
heeft men ook dat het Drude gewicht D(r) = D ook constant is. De dicht-
heidspotentiaal Φα(r) vindt men aan de hand van de eigenwaarde vergelijking
van de operator QP :

ω(ω + iγ)Φα(r) = Q[P [Φα]](r). (1.13)

Invullen van de definities van de operatoren P en Q levert de centrale integro-
differentiaalvergelijking van dit werk:

Ω2
αΦα(r) =

−D
π

∫
d2r′L(r, r′)∇2Φα(r′) (1.14)

met Ω2
α = ω(ω + iγ) de eigenwaarden van het probleem en waarbij L(r, r′)

de interactie beschrijft tussen de elektronen en de integratie grenzen de be-
schouwde vorm van het systeem is. Merk op dat deze vergelijking altijd de
triviale oplossing heeft Φ0(r) = Φ̄ een constante functie. Dit triviaal ge-
val komt overeen met de situatie waarbij er geen collectieve oscillaties zijn:
n(r) = 0. Eens men een uitdrukking voor Φα(r) heeft kan men aan de hand
van (1.5) een uitdrukking voor de dichtheidseigenfuncties nα(r) vinden en de
normering van de dichtheid en de potentiaal vind men aan de hand van de
orthogonaliteitsrelatie (vergelijking (1.12)):

nα(r) =
D

eπΩ2
α

∇2Φα(r). (1.15)

Tenslotte kan men ook nog de stroomdichtheid vinden aan de hand van
vergelijking (1.2).

jα(r) =
iωD
eπΩα

∇Φα(r). (1.16)

Voor een groot aantal interacties zoals bijvoorbeeld de afgeschermde Cou-
lomb interactie (LC(r, r′) = 1

ε|r−r′|) is deze integro-differentiaal vergelijking
niet analytisch oplosbaar. Indien de interactie beschreven wordt door een

2In het volgende hoofdstuk zal de toepasbaarheid van deze benadering nog kort be-
sproken worden.
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delta functie (LLCA(r, r′) = δ(r − r′)) valt de integraal weg en vereenvou-
digt het probleem zich tot het vinden van de eigenwaarden van de Laplaci-
aan. Deze interactie komt overeen met de Local Capacitance Approximation
(LCA). In het volgende hoofdstuk zal de fysische relevantie van deze interac-
tie uitgelegd worden, nu wordt het slechts als hulpmiddel gebruikt voor het
bekomen van een oplossing.

Aangezien de oplossingen ϕn(r) voor het probleem met LCA aan dezelfde
randvoorwaarden voldoen als de eigenfuncties Φα(r) voor een ander be-
schouwde interactie, overspannen deze dezelfde ruimte. Indien men ϕn(r)
kiest zodanig dat deze orthonormaal zijn dan kunnen deze gebruikt wor-
den als basis in vergelijking (1.14) om de gezochte eigenfuncties Φα(r) =∑
cnϕn(r) te ontwikkelen. Als men dit toepast op vergelijking (1.14) geeft

dit:

Ω2
α

∑
n

cnϕn(r) =
−D
π

∫
d2r′L(r, r′)∇2

∑
n

cnϕn(r′) (1.17)

Ω2
α

∑
n

cnϕn(r) =
−D
π

∫
d2r′L(r, r′)

∑
n

λ2
ncnϕn(r′) (1.18)

met λ2
n de eigenwaarde behorende bij de eigenfunctie ϕn(r). Vervolgens kan

men beide leden van de vergelijking projecteren op een andere basis functie
ϕm(r). Dit geeft:

Ω2
αcm =

−D
π

∑
n,m

∫
d2r

∫
d2r′L(r, r′)λ2

ncnϕn(r′)ϕm(r). (1.19)

Het probleem herleidt zich tot een eigenwaardeprobleem van de matrix:

Ω2
αcm = LmpPpncn (1.20)

waarbij de matrices Lmp en Ppn gedefinieerd zijn als:

Lnm =
−D
π

∫
d2r

∫
d2r′L(r, r′)ϕn(r′)ϕm(r), (1.21)

Pnm = δnmλ
2
n. (1.22)

Aangezien de gebruikte basis ϕn een oneindige basis is, zijn deze matrices
ook oneindig. Men moet deze dus inperken tot een zekere Nmax om het
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probleem op te lossen. Voor eenvoudige geometrische figuren kan men vaak
de basisfuncties ϕ(r) analytisch uitrekenen aangezien deze de eigenfuncties
van de Laplaciaan zijn. Voor minder triviale figuren zal het vaak niet meer
mogelijk zijn de basisfuncties analytisch op te lossen. Men kan deze dan wel
numeriek benaderen aan de hand van verschillende methoden.

1.6 Invloed van invallende straling

Bij de afleiding voor de integro-differentiaalvergelijking (1.14) werd de ex-
terne potentiaal Φext(r) gelijkgesteld aan nul om de eigenfuncties van het
systeem zonder interferentie te berekenen. Nu zal in dit stuk de invloed van
een extern veld berekend worden door te expanderen in een basis van eigen-
functies. Zo kan berekend worden hoeveel energie er gedissipeerd wordt om
de verschillende plasmon modi te exciteren. Aan de hand hiervan zal dan
een uitdrukking voor het absorptiespectrum berekend worden. Enkel licht
dat invalt met een frequentie die overeenkomt met een eigenfrequentie van
het systeem zal collectieve oscillaties kunnen opwekken. Dit zal ervoor zor-
gen dat dit absorptiespectrum pieken zal vertonen bij deze frequenties. De
afleiding van dit absorptiespectrum komt uit referentie [8].

De dichtheidseigenfuncties nα(r) vormen een basis waarin een algemenere
dichtheid n(r) die het gevolg is van een extern veld in kan uitgerekend wor-
den om de lineaire respons van het systeem te berekenen:

n(r) =
∑
α

Bα(ω)nα(r). (1.23)

Om deze respons te berekenen wordt deze expansie van n(r) ingevuld in
vergelijking (1.5):

−eω(ω + iγ)
∑
α

Bα(ω)nα(r) = P [Φtot](r, ω). (1.24)

Hierbij is Φtot(r, ω) = Φext(r, ω)−eQ[n](r, ω) en de dichtheid in deze definitie
van de potentiaal kan ook geëxpandeerd worden zodat:

−e
∑
α

[
ω(ω + iγ)− Ω2

α

]
Bα(ω)nα(r) = P [Φext](r, ω) (1.25)

11



waarbij gebruik gemaakt werd van de eigenwaarde vergelijking (1.11). Indien
deze vergelijking nu vermenigvuldigd wordt met de complex toegevoegde van
de dichtheidseigenfunctie Φ∗β(r) en men vervolgens integreert over de positie
r kan men de coëfficient Bα(ω) bepalen:∫

drΦ∗α(r)P [Φext](r, ω)

(ω(ω + iγ)− Ω2
α)Eα

= Bα(ω) (1.26)

hierbij werd gebruik gemaakt van de orthogonaliteitsvoorwaarde (1.12). Aan-
gezien dat de operator P Hermitisch is, kan deze ook op Φ∗α(r) inwerken in
plaats van op de externe potentiaal. Samen met vergelijking (1.5) geeft dit
dan:

− eΩ2
α

∫
drn∗α(r)Φext(r, ω)

(ω(ω + iγ)− Ω2
α)Eα

= Bα(ω) (1.27)

Met deze uitdrukking voor de coëfficiënt B(ω) kan vergelijking (1.23) ge-
schreven worden als de respons op een extern veld:

n(r) = −e
∫

r′χ(r, r′, ω)Φext(r
′, ω). (1.28)

Hierbij is χ(r, r′, ω) de dichtheid-dichtheid respons functie die gegeven wordt
door:

χ(r, r′, ω) =
∑
α

Ω2
αnα(r)n∗α(r′)

Eα[ω(ω + iγω)− Ω2
α]
. (1.29)

Voor een extern veld Eext dat invalt op het systeem kan het totaal geabsor-
beerde vermogen Pabs(ω) berekend worden door het vermogen te berekenen
dat gedissipeerd wordt door de gëınduceerde stroom j(r, ω). Het totale ver-
mogen over een cyclus is dan:

Pabs(ω) =

∫
dr

1

2
Re[−ej(r, ω) · Eext

∗(r, ω)]. (1.30)

Hierin kan Eext
∗(r, ω) geschreven worden als −∇Φext(r, ω) en de stroom kan

herschreven worden aan de hand van vergelijking (1.4)

Pabs(ω) =

∫
dr

1

2
Im

[
−ωD
πΩ2

α

∇Φtot(r, ω) · ∇Φ∗ext(r, ω)

]
. (1.31)

Gebruik makend van partiële integratie samen met de Neumann randvoor-
waarden op de potentiaal en met behulp van vergelijking (1.5) kan men dit
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herschrijven als:

Pabs(ω) =
eω

2

∫
drIm [n(r, ω)Φ∗ext(r, ω)] . (1.32)

Hierin kan nu vergelijking (1.28) ingevuld worden:

Pabs(ω) =
−e2ω

2

∫
dr

∫
dr′Im [χ(r, r′, ω)Φext(r

′, ω)Φ∗ext(r, ω)] . (1.33)

Als men dan hier nog eens de uitdrukking voor de dichtheid-dichtheid respons
(vergelijking (1.29)) in invult heeft men:

Pabs(ω) =
−e2ω

2

∑
α

∫
dr

∫
dr′Im

[
Φext(r

′, ω)Φ∗ext(r, ω)nα(r)n∗α(r′)Ω2
α

Eα[ω(ω + iγω)− Ω2
α]

]
.

Gebruik makend van de orthogonaliteitsrelatie (vergelijking (1.12)) kan dit
geschreven worden als:

Pabs(ω) =
eω

2

∑
α

|
∫
drn∗α(r)Φext(r, ω)|2∫
drΦ∗α(r)nα(r)

Im

[
Ω2
α

Eα[ω(ω + iγω)− Ω2
α]

]
.

Om te weten hoeveel van de invallende straling geabsorbeerd werd moet dit
nog gedeeld worden door het totaal invallend vermogen Pin(ω) dat gegeven
wordt door:

Pin(ω) =
c

8π

∫
dr|∇Φext(r, ω)|2. (1.34)

De verhouding van deze twee vermogens geeft het absorptiespectrum A(ω):

A(ω) = −4πω

c

∑
α

dαIm

[
Ω2
α

ω(ω + iγ)− Ω2
α

]
(1.35)

met

dα = −e
|
∫
drn∗α(r)Φext(r, ω)|2

[
∫
drΦα(r, ω)n∗α(r)][

∫
dr|∇Φext(r, ω)|2]

. (1.36)

Bij de sommatie over de verschillende modi die aangeduid worden door de
index α, zullen sommige coëfficiënten dα nul zijn en andere niet: dit is om-
dat niet alle modi geëxciteerd kunnen worden door de beschouwde inval-
lende straling. Uit dit absorptiespectrum zal men dus kunnen afleiden welke
plasmon excitaties kunnen worden opgewekt door een bepaalde invallende
straling en welke niet.
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Hoofdstuk 2

Invloed van de vorm

2.1 Inleiding

In dit hoofdstuk zal de invloed van de vorm van de beschouwde systemen
onderzocht worden. Enkele eenvoudige geometrische figuren zoals een recht-
hoek, een schijf en een gelijkbenige driehoek zullen worden beschouwd. De
technieken in dit hoofdstuk kunnen ook worden toegepast op algemenere vor-
men. Wel zal men dan waarschijnlijk gebruik moeten maken van numerieke
methodes voor het vinden van de eigenstructuur.

In dit hoofdstuk zal de Local Capacitance Approximation (LCA) gebruikt
worden als interactie tussen de deeltjes aangezien deze de vergelijkingen sterk
zal vereenvoudigen maar toch nog steeds nuttige informatie zal verschaffen.
De interactie is een benadering van de situatie waarbij het systeem zich tus-
sen twee diëlektrische media bevindt. Boven het systeem is de diëlektrische
constante gegeven door εt en onder het systeem door εb. In het onderste me-
dium op een afstand d van het beschouwde systeem bevindt zich een perfect
geleidende plaat die geaard is. De interactie die de elektronen normaal voelen
bij de afwezigheid van de plaat wordt nu quasi volledig opgehoffen wanneer
d veel kleiner is dan de golflengte van de beschouwde modi. In deze situatie
voelen de elektronen elkaar pas wanneer ze op bijna exact dezelfde positie
zitten: de interactie krijgt de vorm van een delta functie:

LLCA(r, r′) =
δ(r− r′)

C
(2.1)

met C = εb
4πd

.[7],[11]
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2.2 Symmetrie eigenschappen

Aangezien er in dit hoofdstuk gewerkt wordt met de LCA interactie wordt de
operator vereenvoudigd tot een Laplaciaan. Deze operator is invariant onder
rotaties en onder spiegel assen in het xy-vlak. Het zullen de beschouwde
randvoorwaarden, en dus de vorm van het beschouwde systeem, zijn die de
symmetrie van het probleem zullen bepalen.

Door de eigenfuncties te vergelijken met de irreducibele representaties van de
symmetriegroep die de vorm van het systeem beschrijft, zal men de ontaar-
dingen kunnen classificeren. Er zullen namelijk twee soorten ontaardingen
optreden: normale en toevallige ontaarding.[16] De normale ontaardingen zijn
het gevolg van de symmetrie en dus de vorm terwijl de andere slechts toe-
vallig zijn. De normale zullen behouden blijven wanneer er perturbaties op
het probleem worden beschouwd die de symmetrie behouden. De toevallige
kunnen hierdoor opgeheven worden. Dit zal van belang zijn wanneer in het
volgende hoofdstuk de invloed van de interactie zal worden beschouwd.

2.3 Invloed van uniform schalen

Een eenvoudige vervorming die men kan bestuderen is het uniform schalen
van de figuren. Deze zal namelijk de eigenwaarden en dus de energiespectra
bëınvloeden. De invloed hiervan kan eenvoudig afgeleid worden uit de alge-
mene vergelijking van het systeem en zal voor alle vormen hetzelfde zijn. De
invloed van het uniform schalen volgt namelijk uit het dimensieloos maken
van de algemene integro-differentiaalvergelijking (1.14). Dit doet men door
de positie variabele r te delen door een karakteristieke lengte W van de fi-
guur: r̃ = r/W . Als men in vergelijking (1.14) de functie Φα(r) = Φα(W r̃)
vervangt door Φ̃α(r̃) en vervolgens r in de vergelijking vervangt door W r̃
bekomt men een dimensieloze vergelijking:

Ω2
αΦα(r) =

−D
π

∫
d2r′L(r, r′)∇2Φα(r′) (2.2)

⇔ Ω2
αΦ̃α(r̃) =

−D
πCW 2

∫
d2r̃′δ (r̃− r̃′)∇2Φ̃α(r̃′) (2.3)

=
−D
πCW 2

∇2Φ̃α(r̃′) (2.4)
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Hierbij is W dus een karakteristieke lengte van de beschouwde figuur: dit kan
de zijde van een rechthoek, de straal van een schijf of bijvoorbeeld de zijde van
een driehoek zijn. Als de figuur dan uniform geschaald wordt door bijvoor-
beeld alle lengtes maal een factor t te doen volgt hieruit dat de eigenwaarden
Ω2
α zullen geschaald worden met een factor 1/t2 en de eigenfrequenties ω dus

met een factor 1/t.

In de rest van dit hoofdstuk zal er nog vaak met dimensieloze plaats va-
riabelen gewerkt worden. Deze zullen telkens worden weergegeven met een
tilde erboven. De tilde boven de functies van deze dimensieloze variabelen
zal echter niet meer geschreven worden.

2.4 Analytische uitwerking van de eigenwaarde

problemen

De operator P [Q[.]] uit Hoofdstuk 1 wordt voor LCA vereenvoudigd tot een
eigenwaarden probleem van de Laplaciaan met Neumann randvoorwaarden
dat voor een eenvoudig vorm analytisch oplosbaar is. In deze sectie zal dit
probleem opgelost worden voor een ribbon, een rechthoek, een gelijkbenige
driehoek en een schijf. Er zal telkens met dimensieloze plaats variabelen
gewerkt worden. De orthogonaliteitsrelatie uit het vorige hoofdstuk (verge-
lijking (1.12)) wordt ook vereenvoudigd door het feit dat de operatoren PQ
en QP voor deze interactie commuteren. Dit zorgt ervoor dat de potentiaal
functie en dichtheidsfunctie op een constante factor na aan elkaar gelijk zijn:

Φα(r̃) = −eQ[nα](r̃) (2.5)

=
−e
C

∫
dr̃′δ(r̃− r̃′)nα(r̃′) (2.6)

=
−e
C
nα(r̃). (2.7)

Als men de eigenfuncties van de Laplaciaan definieert als φα(r̃) zodanig dat
deze genormaliseerd zijn over het beschouwde systeem:∫

dr̃φ∗α(r̃)φβ(r̃) = δαβ (2.8)
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dan heeft men voor de dichtheid en potentiaal eigenfuncties:

nα(r̃) = n̄φα(r̃) (2.9)

Φα(r̃) = Φ̄φα(r̃) = − e
C
n̄φα(r̃) (2.10)

De energie normalisatie uit vergelijking (1.12) worden dan gegeven door:

Eα =
e2W 2

C
n̄2 (2.11)

2.4.1 Ribbon

Het eerste systeem dat beschouwd wordt is een ribbon. Dit is een oneindig
lange rechthoek: de breedte is eindig en wordt voorgesteld door W maar de
lengte wordt oneindig lang verondersteld. Deze ribbon wordt zo georiënteerd
dat de eindige breedte langs de y-as ligt en de lengte langs de x-as. De oor-
sprong wordt in het midden van de figuur geplaatst zoals wordt weergegeven
in figuur 2.1.

Figuur 2.1: Ribbon met breedte W en oneindig lange lengte langs de y-as.

Door deze oneindige lengte langs de x-as is er een translatie invariantie in deze
richting. Daarom wordt het probleem eerst fouriergetransformeerd langs de
x-as. Als men kijkt naar de algemene integro-differentiaalvergelijking (1.14)
ziet men dan voor een ribbon dat deze een integraal bevat over de gehele x-as.
Het rechterlid van de vergelijking heeft hier de vorm van een convolutie. Een
fouriertransformatie samen met het convolutie theorema zal hier erg nuttig
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zijn zeker wanneer er andere minder triviale interacties beschouwd worden.

Ω2
αΦ̂(k̃, ỹ) =

−D
πW 2

∫ 1/2

−1/2

dỹ′L̂(k̃, ỹ − ỹ′)(∂2
ỹ − k̃2)Φ̂(k̃, ỹ′)

met Φ̂(k̃, ỹ) en L̂(k̃, ỹ) de fouriergetransformeerden van Φ(x̃, ỹ) en L(k̃, ỹ).
Merk op dat aangezien er gewerkt wordt met dimensieloze positie variabelen
k̃ ook dimensieloos is. Om de fysische waarde k terug te bekomen met
dimensie moet deze gedeeld worden door W . Aangezien in dit hoofdstuk
een LCA potentiaal beschouwd wordt die de vorm heeft van een Dirac delta
functie valt de integraal weg.

Ω2
αΦ̂α(k̃, ỹ) =

D
πCW 2

(
k̃2 − ∂2

∂ỹ2

)
Φ̂(k̃, ỹ). (2.12)

Rekening houdend met de Neumann randvoorwaarde vindt men volgende
eigenfuncties voor deze vergelijking:

Φ̂n(k̃, ỹ) =

{
Φ̄, voor n = 0√

2Φ̄eikx cos(nπ(ỹ − 1/2)), voor n 6= 0
(2.13)

met Φ̄ de constante potentiaal van de grondtoestand. De eigenwaarden zijn
hier een functie van de golfvector k̃ en worden gegeven door:

Ω2
n =

D
πCW 2

(
k̃2 + n2π2

)
. (2.14)

Deze eigenfuncties worden weergegeven in figuur 2.2 voor k = 0, andere
waarden voor k zorgen enkel voor een andere amplitude.

Deze eigenfuncties hebben een symmetrie die beschreven wordt door de groep
C2. Deze groep bestaat uit twee ééndimensionale irreducibele representaties
A en B. Eenderzijds zijn er functies die symmetrisch zijn ten opzichte van de
oorsprong, de functies met even n, deze komen overeen met de representatie
A. Anderzijds zijn er functies die anti symmetrisch zijn, de functies met one-
ven n, deze komen overeen met B. Dit zal van belang zijn wanneer interactie
met licht beschouwd wordt verder in dit hoofdstuk. Enkel de oneven functies
die transformeren zoals B zullen namelijk interageren met lineair gepolari-
seerd invallend licht.
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Figuur 2.2: Eerste drie geëxciteerde energie eigenfuncties voor een ribbon
met breedte W .

De eigenwaarden van het probleem zijn een functie van de frequentie ω:
Ω2
α = ω(ω + iγ). Aangezien de eigenwaarden Ω2

n een functie zijn van de
golfvector k̃ en γ hier een constante is heeft men dan dat ω(k̃) een functie is
van k̃. Deze dispersierelatie kan eenvoudig uitgerekend worden:

ω(k̃)(ω(k̃) + iγ) =
D

πCW 2
(k̃2 + n2π2) (2.15)

ω(k̃) = −iγ
2
±
√

Ω̄2
(
k̃2 + n2π2

)
− γ2

4
(2.16)

met Ω̄2 = D
πCW 2 . De golfvector langs de translatie invariante richting kan alle

waarden aannemen, maar langs de opgesloten y richting slechts veelvouden
van π. In figuur 2.3 wordt deze dispersierelatie weergegeven voor γ/ω = 0.01.

In de dispersierelatie ziet men enerzijds een akoestische dispersie ω = q
voor de mode met n = 0, zoals voorspeld wordt in referentie [23]. Dit is
het gevolg van de gekozen interactie en deze relatie zal verdwijnen in het
volgende hoofdstuk wanneer andere interacties beschouwd worden. De gelei-
dende plaat zal de Coulomb interactie afschermen en zorgt dat de interacties
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over grote afstanden uitdoven en er enkel een lokaal verband tussen de dicht-
heid en de potentiaal bestaat.[13],[11] De andere modi die vertrekken uit de
veelvouden van π en zijn het gevolg van de opsluiting langs de y-as.

Figuur 2.3: Dispersierelatie voor de LCA kern over de ribbon met γ/Ω̄2 =
0.01. De blauwe lijnen corresponderen met de even modi en de rode met de
oneven modi. Het verschil tussen de even en oneven modi zal onder de sectie
Absorptie besproken worden.
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2.4.2 Rechthoek

Na de ribbon is een volgend eenvoudig systeem dat men kan bestuderen een
rechthoek. Beschouw een rechthoek met breedte W langs de y-as en lengte
L langs de x-as zoals in figuur 2.4. De figuur wordt gekarakteriseerd door de
breedte W die gebruikt zal worden om de variabelen dimensieloos te maken
en de verhouding tussen de zijden ζ = W/L. Opnieuw zorgt het invullen
van de LCA potentiaal dat het probleem zich herleid tot het vinden van
eigenwaarden van de Laplaciaan met Neumann randvoorwaarden.

Figuur 2.4: Rechthoek met breedte W langs de y-as en lengte L langs de
x-as gecentreerd rond het nulpunt van het assenstelsel.

Ω2
αΦα(x̃, ỹ) =

−D
πCW 2

∇2Φα(x̃, ỹ). (2.17)

De afleiding van de oplossingen hiervan is redelijk triviaal en deze kan men
in de appendix vinden. De eigenfuncties worden gegeven door:

Φmn(x̃, ỹ) = Φ̄Amn cos

(
mπζ

(
x̃− 1

2ζ

))
cos

(
nπ

(
ỹ − 1

2

))
met het koppel (n,m) ∈ N2 natuurlijke getallen die de verschillende eigen-
functies onderscheiden. De normeringsfactor Anm wordt gegeven door:

A00 =
√
ζ A0n =

√
2ζ

Am0 =
√

2ζ Amn = 2
√
ζ.
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De eigenwaarden worden gegeven door:

Ω2
mn = Ω̄2

(
(mπ)2 + (nπζ)2 ) (2.18)

met Ω̄2 = D
πCW 2 .

In figuur 2.5 worden de verschillende eigenfuncties van de potentiaal weer-
gegeven voor een vierkant ζ = 1. Hierbij worden de functies niet meer
aangeduid aan de hand van de koppels (n,m) maar aan de hand van een
index α. Deze index stijgt met stijgende eigenwaarden.

De symmetrie groep die het vierkant beschrijft is de groep D4. Deze groep
bestaat uit: twee viervoudige rotaties rond de z-as (C4(z)), een tweevoudige
rotatie rond de z-as (C3(z)), twee spiegelingen langs de x-as en de y-as (σ) en
twee spiegelingen langs de diagonalen (σd). De karakter tabel van deze groep
wordt weergegeven in tabel 2.11. Deze groep bestaat uit vier ééndimensionale
irreducibele representaties (A1,A2 B1 en B2) en één tweedimensionale irre-
ducibele representatie (E). De verschillende eigenfuncties moeten bestaan
uit deze representaties. Men kan dit uitzoeken door te kijken naar hoe de
verschillende functies transformeren onder de symmetrie operaties van D4.[15]

D4 E 2C4(z) C ′2(z) 2σ 2σd
A1 +1 +1 +1 +1 +1
A2 +1 +1 +1 -1 -1
B1 +1 -1 +1 +1 -1
B2 +1 -1 +1 -1 +1
E +2 0 -2 0 0

Tabel 2.1: De karakter tabel van D4. Deze bevat 4 ééndimensionale repre-
sentaties A1,A2 B1 en B2 en ook één tweedimensionale representatie E.

1Bron:[15]
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Functies waarbij de indices n en m hetzelfde even getal zijn zoals Φ8(r̃) blij-
ven hetzelfde onder de verschillende symmetrie operaties. Ze transformeren
zoals de irreducibele representatie A1. Functies waarbij de indices n en m
hetzelfde oneven getal zijn zoals Φ3(r̃) blijven hetzelfde onder de verschil-
lende symmetrie operaties behalve de viervoudige rotatie en de spiegelingen
langs de x- en y-as, daar krijgen ze een factor −1. Ze transformeren zoals de
irreducibele representatie B2.

De paren van eigenfuncties met enerzijds n een even getal en m een oneven
getal en anderzijds m een even getal en n een oneven getal zoals bijvoorbeeld
Φ1(r̃) en Φ2(r̃) transformeren in elkaar onder viervoudige rotatie. Als men
deze twee functies als basis gebruikt voor de verschillende symmetrie ope-
raties ziet men dat ze transformeren zoals de tweedimensionale irreducibele
representatie E.

Vervolgens zijn er nog de eigenfuncties paren met m en n die beide een
verschillend even getal zijn zoals Φ4(r̃) en Φ5(r̃). Men ziet dat deze functies
in elkaar omgezet worden onder de viervoudige rotatie maar men ziet dat
ze niet zoals E transformeren. Dit is omdat ze transformeren volgens een
reducibele representatie. Als men de verschillende karakters uitrekent ziet
men dat deze over een komt met de directe som van A1 en B1. Men kan uit
deze paren nieuwe paren definiëren die wel transformeren zoals irreducibele
representaties. Als men dit doet voor het voorbeeld Φ4(r̃) en Φ5(r̃) heeft
men:

Ψ4(r̃) =
1√
2

(Φ4(r̃) + Φ5(r̃)) (2.19)

Ψ5(r̃) =
1√
2

(Φ4(r̃)− Φ5(r̃)). (2.20)

Hierbij transformeert Ψ4(r̃) volgens A1 en Ψ5(r̃) volgens B1.
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Tenslotte zijn er nog de eigenfuncties paren met m en n beide een verschil-
lende oneven getal zoals Φ11(r̃) en Φ12(r̃) met n en m gegeven door de koppels
(3, 1) en (1, 3). Zoals de vorige zijn ook deze paren van eigenfuncties een som
van twee irreducibele representaties A2 en B2. Opnieuw kunnen nieuwe func-
ties gedefinieerd worden door ze te ontbinden:

Ψ11(r̃) =
1√
2

(Φ11(r̃) + Φ12(r̃)) (2.21)

Ψ12(r̃) =
1√
2

(Φ11(r̃)− Φ12(r̃)). (2.22)

Hierbij transformeert Ψ11(r̃) volgens A2 en Ψ12(r̃) volgens B2. Men kan aan
de hand hiervan de verschillende ontaardingen classificeren. Indien twee ei-
genfuncties transformeren zoals de tweedimensionale representatie E (zoals
bijvoorbeeld Φ1(r̃) en Φ2(r̃)) dan zijn ze ontaard en is deze ontaarding het
gevolg van de symmetrie. Deze ontaarding wordt dan normaal genoemd.
Indien echter twee ontaarde functies transformeren volgens ééndimensionale
irreducibele representaties (zoals bijvoorbeeld Φ4(r̃) en Φ5(r̃)) dan is de ont-
aarding niet het gevolg van symmetrie maar toevallig. Daarom worden deze
toevallige ontaardingen genoemd. De normale ontaardingen zijn behouden
onder perturbaties van het systeem die de symmetrie behouden. De toeval-
lige ontaardingen zijn niet behouden onder perturbaties.
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Figuur 2.5: De twaalf eerste geëxciteerde eigenfuncties van de potentiaal
Φ(r) voor een vierkant met zijde W in de Local Capacitance Approximation.
De eigenfuncties zijn gesorteerd volgens stijgende eigenwaarden.25



2.4.3 Gelijkbenige Driehoek

In deze sectie wordt er een gelijkbenige driehoek beschouwd. De lengte van
de benen wordt gegeven door a. De lengte a zal gebruikt worden om de
coördinaten dimensieloos te maken. Het assenstelsel wordt zodanig gekozen
dat de z-as samen valt met de drievoudige rotatie as van de driehoek. Een
schematische weergave hiervan wordt weergegeven in figuur 2.6.

Figuur 2.6: Gelijkbenige driehoek met de rotatie symmetrie as in de oor-
sprong.

Opnieuw moet men de eigenfuncties en eigenwaarden vinden van de Lapla-
ciaan met Neuman randvoorwaarden.

Ω2
αΦα(x̃, ỹ) =

−D
πa2C

∇2Φα(x̃, ỹ). (2.23)

Het analytisch afleiden van de eigenstructuur van de Laplaciaan over een
gelijkbenige driehoek is redelijk omslachtig, daarom wordt er hiervoor door-
verwezen naar de literatuur.[17] De eigenwaarden worden gegeven door:

Ω2
mn =

4

27
Ω̄2
(π
r

)2

(m2 +mn+ n2) (2.24)
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met r =
√

3
6

de interne straal van de gelijkbenige driehoek. Voor de uitdruk-
king van de eigenfuncties worden eerst volgende functies gedefinieerd:

Tm,ns (u, v, w) =
1

2

{
cos[

2π

9r
(lu+mv + nw + 3lr)] + cos[

2π

9r
(nu+mv + lw + 3nr)]

cos[
2π

9r
(mu+ nv + lw + 3mr)] + cos[

2π

9r
(mu+ lv + nw + 3mr)]

cos[
2π

9r
(nu+ lv +mw + 3nr)] + cos[

2π

9r
(lu+ nv + nw + 3lr)]

}
Tm,na (u, v, w) =

1

2

{
sin[

2π

9r
(lu+mv + nw + 3lr)]− sin[

2π

9r
(nu+mv + lw + 3nr)]

sin[
2π

9r
(mu+ nv + lw + 3mr)]− sin[

2π

9r
(mu+ lv + nw + 3mr)]

sin[
2π

9r
(nu+ lv +mw + 3nr)]− sin[

2π

9r
(lu+ nv + nw + 3lr)]

}
(2.25)

waarbij l = −m − n. De potentiaal eigenfuncties Φnm(x̃, ỹ) worden dan
gedefinieerd door:

Φmn(x̃, ỹ) =

{
Φ̄AmnT

m,n
s (−ỹ,

√
3

2
x̃+ 1

2
ỹ,−

√
3

2
x̃+ 1

2
ỹ) als n = m of m > n

Φ̄AmnT
m,n
s (−ỹ,

√
3

2
x̃+ 1

2
ỹ,−

√
3

2
x̃+ 1

2
ỹ), als n < m

metAmn een normeringsfactor zodanig dat
∫
dxdyΦmn(x̃, ỹ)Φpq(x̃, ỹ) = δmpδnqΦ̄

2

over de gelijkbenige driehoek. Deze functies worden grafisch weergegeven in
figuur 2.7 waarbij de onder index α de α’ste eigenfunctie weergeeft gesor-
teerd op grootte van de eigenwaarden gegeven door (2.24). De methode die
gebruikt werd in referentie [17] zorgt ervoor dat alle eigenfuncties overeenko-
men met een irreducibele representatie van de groep D3. Uit karaktertabel
voor de groep D3 (Tabel 2.22) volgt dat Φ9(r̃) transformeert zoals A2, Φ8(r̃)
en Φ3(r̃) zoals A1. De rest van de grafieken in de figuur transformeren zoals
E.

2Bron:[15]
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D3 E 2C3(z) 3σ
A1 +1 +1 +1
A2 +1 +1 -1
E +2 -1 0

Tabel 2.2: De karakter tabel van D3. Deze bevat 2 ééndimensionale represen-
taties A1,A2 en ook één tweedimensionale representatie E. De groep wordt
voortgebracht door een drievoudige rotatie rond de z-as (2C3(z)) en spiegel
assen (3σ) door de hoekpunten loodrecht op de overstaande zijde.

Figuur 2.7: De negen eerste eigenfuncties van de potentiaal Φ(r) voor een
gelijkbenigerechthoek met zijde a in de Local Capacitance Approximation.
De eigenfuncties zijn gesorteerd volgens stijgende eigenwaarden.
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2.4.4 Schijf

Vervolgens wordt ook de schijf bestudeerd. Er wordt een schijf met straal a
beschouwd gecentreerd rond de oorsprong van het beschouwde assenstelsel.
De straal a zal gebruikt worden om de positie variabelen dimensieloos te
maken. In figuur 2.8 wordt de beschouwde schijf visueel voorgesteld.

Figuur 2.8: Een schijf met straal a gecentreerd rond het nulpunt van het
assenstelsel.

Opnieuw moet men de eigenfuncties en eigenwaarden vinden van de Lapla-
ciaan met Neuman randvoorwaarden (∇Φα(a, θ) = 0.

Ω2
αΦα(r̃, θ) =

−D
πa2C

∇2Φα(r̃, θ). (2.26)

De uitwerking van dit eigenwaardeprobleem kan men vinden in de appendix.
De eigenfuncties worden gegeven door:

Φmn(r̃, θ) = Φ̄AmnJm (s′mnr̃) e
imθ (2.27)

met m ∈ N, n ∈ N0 en s′mn het n-de nulpunt van de afgeleide van de Bessel
functie van orde m. De factor Amn is een normalisatie factor zodanig dat:∫

rΦmn(r̃, θ)Φpq(r̃, θ) = Φ̄2δmpδnq. (2.28)
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De bijhorende eigenwaarden worden gegeven door:

Ω2
mn = Ω̄2(s′mn)2 (2.29)

In figuur 2.9 wordt het reële deel getoond van de negen eerste geëxciteerde ei-
genfuncties die gesorteerd werden volgens stijgende eigenwaarden. De groep
die de symmetrie van de schijf beschrijft is SO(2). Deze groep is iets minder
triviaal omdat het hier om een Lie groep gaat. Deze bestaat uit ééndimensionale
complexe representaties die transformeren volgens eiθ voor een rotatie over
een hoek θ. Men ziet dat er eigenfuncties zijn die invariant zijn onder ro-
taties zoals Φ3(r) en eigenfuncties die niet invariant lijken zoals Φ1(r). De
functies die rotatie invariant zijn hebben m = 0 en dus geen imaginair deel.
De andere functies hebben m 6= 0 en hun imaginair deel is een rotatie van
het reële deel. Het geheel van de complexe functie is hierdoor invariant onder
rotaties.

30



Figuur 2.9: Het reële deel van de negen eerste geëxciteerde eigenfuncties
voor een schijf met straal a in de Local Capacitance Approximation.
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2.5 Numerieke uitwerking van eigenwaarde

problemen

Voor triviale vormen zoals de ribbon, de rechthoek en de schijf kan men
eenvoudig een analytische oplossing vinden. Voor andere systemen kan dit
moeilijker zijn of zelfs onmogelijk. Voor deze systemen kan men gebruik
maken van numerieke methoden. Het is mogelijk dat de symmetrie van de
eigenfuncties minder goed zichtbaar is wanneer men deze methoden gebruikt.
Door te kijken hoe de bekomen numerieke functies transformeren zoals werd
gedaan voor het vierkant kunnen de eigenfuncties herschreven worden als
eigenfuncties die transformeren zoals irreducibele representaties. Dit zal no-
dig zijn om de mogelijke ontaardingen te kunnen classificeren. Aan de hand
van deze manier kan ook de invloed van perturbaties op de randvoorwaarden
onderzocht worden waarvoor het systeem niet meer analytisch oplosbaar is.

2.6 Absorptie

Met de eigenfuncties bekomen in dit hoofdstuk kan nu de absorptie curve
berekend worden voor invallend licht. Hierbij zullen twee polarisaties be-
schouwd worden: lineair gepolariseerd licht langs de x-richting en lineair
gepolariseerd licht langs de y-richting:

Ex(ω) = E(ω)ex (2.30)

Ey(ω) = E(ω)ey. (2.31)

Om de absorptie coëfficiënt te berekenen wordt er gebruik gemaakt van ver-
gelijking (1.35):

A(ω) = −4πω

c

∑
α

dαIm

[
Ω2
α

ω(ω + iγ)− Ω2
α

]
(2.32)

= −4πω

c

∑
α

dα

[
−iωγΩ2

α

(ω(ω + iγ)− Ω2
α)(ω(ω − iγ)− Ω2

α)

]
(2.33)

=
4πω2γ

c
Ω̄2
∑
α

dα

[
ξα

(ω2 − Ω̄2ξα)2 + γ2ω2

]
(2.34)

met ξαΩ̄2 = Ω2
α. De factor dα gegeven door vergelijking (1.36) kan ook her-

schreven worden in termen van de functies met plaats onafhankelijke positie
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variabelen. Als voorbeeld hier voor licht langs de x-as Φext = xE(ω)

dα = −e
|
∫
drn∗α(r)Φext(r, ω)|2

[
∫
drΦα(r, ω)n∗α(r)][

∫
dr|∇Φext(r, ω)|2]

(2.35)

=
e2n̄2W 6|E(ω)|2|

∫
dr̃φα(r̃)x̃|2

[W 2n̄2 e2

C
][W 2

∫
dr̃|E(ω)|2]

(2.36)

= CW 2|aα|2. (2.37)

met aα de dimensieloze factor:

aα =

∫
dr̃φα(r̃)x̃. (2.38)

Dit geeft dan voor absorptie:

A(ω) =
4Dγω2

c

∑
α

[
|aα|2ξα

(ω2 − Ω̄2ξα)2 + γ2ω2

]
. (2.39)

Voor de ribbon is het geval van invallend licht langs de x-as een speciaal
geval wegens de translatie invariantie langs deze richting. Voor deze richting
is er geen gëınduceerde potentiaal Φind(r) door het invallende licht[8]. In dit
geval wordt de stroom gegeven door −ej(r, ω) = σ(r, ω)Ey(ω) (vergelijking
(1.2)). Als men dit invult in de vergelijking voor het gedissipeerde vermogen
(vergelijking (1.30)) en vervolgens deelt door het totaal invallend vermogen
(vergelijking (1.34)) kan men opnieuw een absorptie afleiden en deze heeft
de vorm:

A‖(ω) =

(
8π

c

)(
1

2
Re

[
iD

π(ω + iγ)

])
(2.40)

=
4Dγ

c(ω2 + γ2)
. (2.41)

Deze wordt ook wel de Drude absorptie genoemd. In figuur 2.10 worden
beide absorptie curves weergegeven. Voor de achtergrond ladingdichtheid n̄
en de Fermi snelheid vf werden de waarden voor grafeen genomen. De groot-
heden die gekozen werden worden altijd onder de grafiek vermeld. De linker
figuur toont de twee absorptie curves voor W/d = 200 en de rechter grafiek
voor W/d = 20. Uit de grafieken volgt dat voor de grotere verhoudingen
zoals W/d = 200 de grafiek naar links opschuift en vorm krijgt van de Drude
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absorptie en de individuele pieken verdwijnen. Als de verhouding kleiner
gemaakt wordt schuift de grafiek op naar rechts en zijn er individuele pieken
voor de verschillende eigen frequenties die steeds kleiner worden.

De verhouding van W/d van de tweede grafiek is het interessant omdat hier-
bij de verschillende eigenfrequenties (pieken) goed zichtbaar zijn. Voor de
andere figuren zal telkens deze situatie beschouwd worden. In de rechter
figuur komen de verschillende pieken altijd overeen met functies die oneven
zijn langs de y-as oftewel de functie transformeren zoals de irreducibele re-
presentatie B van de groep C2. Dit is het logische gevolg van het feit dat
men voor de coëfficiënt aα de integraal beschouwt van deze functies verme-
nigvuldigd met de oneven functie y. De pieken bevinden zich hierdoor op de
posities ω = (2n + 1)πΩ̄ en de afstanden tussen de pieken is dus constant:
2πΩ̄.

Figuur 2.10: Het absorptiespectrum van de ribbon met de LCA interactie
voor n̄ = 1012 cm−2, γ = 2× 1013/s, vf = 106m/s en εb = 2.75ε0. De figuur
links is voor een ribbon met breedte W = 2000 nm en d = 10 nm terwijl de
figuur rechts is voor een ribbon met breedte W = 200 nm en d = 10 nm. De
blauwe lijn correspondeert met de absorptie van licht dat invalt evenwijdig
met de lengte van de ribbon (x-as) terwijl de gele lijn overeenkomt met licht
dat loodrecht op de ribbon (langs de y-as) invalt.

In figuur 2.11 worden de absorptie curven voor lineair gepolariseerd licht dat
invalt langs de x- en de y-as weergegeven voor een vierkant. Er werden ge-
lijkaardige parameters gekozen als voor de rechterfiguur van de ribbon. Hier
ziet men dat het spectrum dat voor de ribbon enkel geldt langs de y-as (de
richting met ruimtelijke beperking voor de ribbon) nu voor beide richtingen
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geldt. De opsluiting zorgt voor een spectrum met pieken op de verschillende
discrete eigenfrequenties. De pieken komen altijd overeen met de tweedimen-
sionale irreducibele representatie E van de groep D4. Dit is omdat voor een
coëfficiënt aα verschillend van nul men een dichtheid moet hebben die langs
één richting even/symmetrisch is en oneven/anti-symmetrisch langs de an-
dere. Enkel bij tweedimensionale representaties kan deze situatie voorkomen
omdat enkel deze voor de spiegel assen een karakter nul hebben.

Figuur 2.11: Het absorptiespectrum van een vierkant met de LCA interactie
voor n̄ = 1012 cm−2, γ = 2 × 1013/s, vf = 106m/s, εb = 2.75ε0, zijde
W = 2000 nm en d = 10 nm. De figuur links is voor licht invallend langs de
x-as terwijl de rechtse figuur deze is voor de y-as.

Men ziet dat de symmetrie van het vierkant ervoor zorgt dat de spectra langs
de twee loodrechte richtingen x en y hetzelfde zijn. Dit volgt uit de afge-
leide formules voor de absorptie curven. De invloed van welke polarisatie
richting men beschouwt zit verwerkt in de coëfficiënt aα (vergelijking (2.38)).
De eerste dichtheidsfunctie (figuur 2.5) is even langs x en oneven langs y.
Wanneer men dan licht beschouwt dat gepolariseerd is langs y dan zal deze
dichtheidsfunctie opgewekt kunnen worden en levert dit een a1 6= 0. Dit geeft
dan de eerste piek van de absorptie curve. De tweede dichtheidsfunctie is een
rotatie van de eerste en omdat deze hierdoor oneven is langs y heeft men
a2 = 0. Wanneer men echter licht dat gepolariseerd is langs x beschouwt
zal deze dichtheidsfunctie niet meer bijdragen en is a1 nul maar de tweede
dichtheidsfunctie kan nu wel opgewekt worden en a2 is in dit geval dan ver-
schillend van nul. Omdat deze functies ontaard zijn levert a1 een piek voor
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lineair gepolariseerd licht langs y en a2 een piek op dezelfde locatie en met
dezelfde grootte voor lineair gepolariseerd licht langs x.

Omdat de absorptie curven voor de twee loodrechte richtingen x en y het-
zelfde zijn heeft men dat lineair gepolariseerd licht langs een willekeurige
richting ook exact dezelfde curve zal opleveren. Om dit in te zien wordt
een willekeurige genormeerde lineaire combinatie (c1x + c2y) beschouwt als
polarisatie richting. De uitdrukking voor aα wordt dan:

|aα|2 =

(∫
dr̃φα(r̃)(c1x̃+ c2ỹ

)2

(2.42)

= (c1axα + c1axα)2 (2.43)

met axα de coëfficiënt voor de polarisatie langs x en ayα de coëfficiënt voor
polarisatie langs y. Uit het voorgaande weet men dat voor een willekeurige
index α altijd minstens één van deze twee coëfficiënten nul is. Hierdoor
blijft er voor elke index α altijd slechts één term over in vergelijking (2.43).
Wanneer men dan uiteindelijk de som neemt over alle indices kan men deze
som herschrijven als een som van de curve langs x (Ax(ω)) vermenigvuldigt
met c2

1 en een som van de curve langs y (Ay(ω)) vermenigvuldigt met c2
2.

Omdat deze twee sommen overeenkomen met de curven Ax(ω) en Ay(ω) die
hetzelfde zijn, heeft men uiteindelijk als absorptie A(ω) voor polarisatie langs
een willekeurige richting:

A(ω) = c2
1Ax(ω) + c2

2Ay(ω) (2.44)

= (c2
1 + c2

2)Ax(ω) (2.45)

= Ax(ω) = Ay(ω) (2.46)

De viervoudige rotatie symmetrie van het vierkant zorgt er dus voor dat de
absorptie curven invariant zijn onder rotaties van de polarisatie richting over
willekeurige hoeken. De pieken komen overeen met de functies met indices
(2m+1,0) voor polarisatie langs x en (0,2n+1) voor polarisatie langs y.

In figuur 2.12 worden de absorptiespectra voor de gelijkbenige driehoek voor
invallend licht gepolariseerd langs de x- (links) en de y-as (rechts) weergege-
ven. Hier valt op dat er telkens een grote piek is gevolgd door een kleine piek
en dan terug een iets grotere piek die wel kleiner is als de eerste. Opnieuw
zijn het enkel de functies die overeenkomen met de irreducibele representatie
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E die geëxciteerd kunnen worden, dit ook weer door dat enkel voor deze
representatie men kan hebben dat de functie symmetrisch is langs een as en
asymmetrisch langs de andere. Als men de integralen uitrekent ziet men dat
opnieuw altijd slechts één van de twee functies behorende tot hetzelfde paar
van de irreducibele representatie E een aα verschillend van nul levert. Net
zoals bij het vierkant zorgt dit er voor dat het absorptiespectrum invariant
is onder de rotatie van de polarisatie richting over willekeurige hoeken in het
vlak.

In figuur 2.13 worden de absorptiespectra van de schijf voor invallend licht
gepolariseerd langs de x-(links) en de y-as (rechts) weergegeven. Men ziet
hier dat de eerst piek erg groot is in vergelijking met de andere vormen en
de andere pieken slechts zeer klein zijn ten opzichte van de eerste piek. Deze
vorm is het beste om veel licht te absorberen. De eigenfuncties die geëxciteerd
kunnen worden zijn deze met indices (1,m). Dit zijn functies zoals Φ1(r, θ)
en Φ6(r, θ) uit figuur 2.9.

Figuur 2.12: Het absorptiespectrum van een gelijkbenige driehoek met de
LCA interactie voor n̄ = 1012 cm−2, γ = 2 × 1013/s, vf = 106m/s, zijde
a = 2000 nm, εb = 2.75ε0 en d = 10 nm. De figuur links is voor licht
invallend langs de x-as terwijl de rechtse figuur deze is voor de y-as.
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Figuur 2.13: Het absorptiespectrum van een schijf met de LCA interactie
voor n̄ = 1012 cm−2, γ = 2× 1013/s, vf = 106m/s, diameter 2a = 2000 nm,
εb = 2.75ε0 en d = 10 nm. De figuur links is voor licht invallend langs de
x-as terwijl de rechtse figuur deze is voor de y-as.

Men ziet dus dat voor andere vormen de absorptie curven er anders gaan
uitzien. De verhouding tussen de grootte van de pieken die bepaald wordt de
de coëfficiënt aα en de verhoudingen tussen de afstanden tussen de verschil-
lende pieken die bepaald wordt door het energiespectrum Ωα, vormen een
soort handtekening die karakteristiek zijn voor de verschillende vormen. Uit
het volgende hoofdstuk zal blijken dat ook de beschouwde interactie deze
verhoudingen zal aanpassen. Men kan dus het absorptiespectrum van een
systeem met een onbekende vorm meten en aan de hand van de resultaten
afleiden wat de vorm is.
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2.7 Invloed uitrekking

Zoals eerder vermeld heeft de symmetrie van de beschouwde geometrische
figuur een groot belang in het bepalen van de structuur van de eigenwaar-
den. Daarom kan het interessant zijn om na te gaan wat er gebeurd met de
eigenwaarden als een van deze symmetrieën gebroken worden. Een manier
om dit te bestuderen is om te kijken naar de invloed van het uittrekken van
de figuren. De interessantste figuur om dit bij te bestuderen is de rechthoek
aangezien dit volledig analytisch bestudeerd kan worden.

Bij de afleiding van de rechthoek werd de parameter ζ gëıntroduceerd die
de verhouding tussen de breedte en de lengte definieerde. Deze kan gebruikt
worden om de figuur te vervormen. Indien men de breedte W definieert als√
ζ heeft men ineens ook de eis vastgelegd dat de oppervlakte constant blijft:

opp = LW = W 2/ζ = 1. De eigenwaarden werden in de vorige sectie bepaald
als functie van ζ:

Ω2
nm = Ω̄2

(
(nπ)2 + (mπζ)2 ). (2.47)

In figuur 2.14 worden de frequenties weergegeven in functie van de uitrek-
kingsfactor ζ = W/L waarbij het oppervlakte constant gehouden werd. De
frequenties met de normale ontaardingen worden weergegeven in het rood
en de frequenties met de toevallige ontaardingen in het blauw. Als men
perturbaties gaat beschouwen die de symmetrie behouden dan zullen de ont-
aardingen van de rode curves behouden blijven.

In figuur 2.15 wordt het effect van de uitrekking op het absorptie weerge-
geven. De pieken van het absorptiespectrum langs de richting die wordt
uitgetrokken verschuiven naar rechts, terwijl de pieken van het absorptie-
spectrum dat wordt ingedrukt naar links verschuiven. De absorptie curve
is nu niet meer onafhankelijk van de polarisatie richting maar men kan de
curve voor een willekeurige richting nog steeds herschrijven als een lineaire
combinatie van de curves voor de x en y richtingen. Dit zou gebruikt kunnen
worden om een oriëntatie te bepalen. Deze situatie komt overeen met ζ = 4
en op figuur 2.14 ziet men dat de normale ontaarde eigenwaarden opsplitsen
in een deel dat naar beneden gaat en een deel dat naar boven gaat. De pie-
ken die naar links verschuiven komen overeen met de dalende eigenwaarden
en de pieken die naar rechts verschuiven komen overeen met de stijgende
eigenwaarden.
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Figuur 2.14: Het energiespectrum voor uitrekken van een vierkant terwijl
men de oppervlakte constant houdt. De grootheid Ω̄0 komt overeen met Ω̄
voor de niet vervormde figuur. De rode lijnen zijn de energieën met normale
ontaardingen en de blauwe die met toevallige ontaardingen.

Figuur 2.15: Het absorptiespectrum van een rechthoek met de LCA inter-
actie voor n̄ = 1012 cm−2, γ = 3 × 1012/s, vf = 106m/s, breedte W = 4000
nm, lengte L = 1000 nm, εb = 2.75ε0 en d = 10 nm.
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In figuur 2.16 wordt het energiespectrum weergegeven voor een gelijkbenig
driehoek waarvan de verhouding tussen de basis (b) en de hoogte (h) worden
gevarieerd. Dit heeft een interessante invloed op het absorptiespectrum. Zo-
als in figuur 2.17 weergegeven. Men ziet dat niet alleen de pieken verschoven
worden zoals bij de rechthoek, maar ook amplitudes worden aangepast. Ook
de karakteristieke vorm waarbij de tweede piek kleiner is als de derde is ver-
loren voor de blauwe curve de gele bezit deze eigenschap nog wel. Als men
kijk naar het energiespectrum in figuur 2.16 ziet men dat het eerste energie
niveau (onderste twee rode lijnen) niet op dezelfde manier opsplits. De on-
derste rode lijn daalt sterker dan de bovenste. Dit zorgt ervoor dat de gele
curve minder naar links verschuift dan dat de blauwe naar rechts verschuift.
Het feit dat hier de amplitudes van de pieken veranderen terwijl bij de recht-
hoek deze behouden waren is omdat men voor de rechthoek de veranderlijken
kan scheiden en de eigenfuncties kan schrijven als Φ(x, y) = A(x)B(y) zoals
werd toegepast in de appendix. Dit zorgt ervoor dat als men bijvoorbeeld
langs x-richting de figuur uitrekt de eigenfunctie mee kan uitrekken langs die
richting. De integraal in vergelijking (2.38) blijft dan onveranderd.

Figuur 2.16: Het energiespectrum voor uitrekken van een vierkant terwijl
men de oppervlakte. De grootheid Ω̄0 komt overeen met Ω̄ voor de niet
vervormde figuur. De rode lijnen zijn de energieën met normale ontaardingen
en de blauwe die met toevallige ontaardingen.
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Figuur 2.17: Het absorptiespectrum van een rechthoek met de LCA inter-
actie voor n̄ = 1012 cm−2, γ = 3 × 1012/s, vf = 106m/s, breedte W = 4000
nm, lengte W = 1000 nm, εb = 2.75ε0 en d = 10 nm.
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Hoofdstuk 3

Invloed van de Interactie

In het vorig hoofdstuk werd de invloed van de vorm beschouwd op de plasmo-
nen. Voor de interactie werd er hierbij uitgegaan van de Local Capacitance
Approximation die een goede benadering is voor de situatie waarbij het sys-
teem zich op een erg korte afstand van een geleidende plaat bevindt die de
interactie perfect afschermt. Voor de LCA interactie is het probleem voor
vele systemen analytisch oplosbaar. In dit hoofdstuk zullen twee andere in-
teracties beschouwd worden en de invloed hiervan zal worden bestudeerd. De
eerste is de Coulomb interactie waarbij diëlektrische media onder en boven
het vlak zorgen voor de afscherming. Vervolgens wordt de Rytova-Keldysh
interactie beschouwt die de situatie kan beschrijven waarbij de afscherming
in het vlak sterker wordt dan boven en onder dit vlak. Voor deze inter-
acties zal het systeem niet meer analytisch oplosbaar zijn maar zal er een
semi-analytische methode gebruikt worden waarbij het probleem ontwikkeld
wordt in de LCA functies zoals beschreven in hoofdstuk 1. Op deze manier
kunnen er ook semi-analytische uitdrukking worden berekend van de verschil-
lende eigenfuncties. De symmetrie eigenschappen die in het vorige hoofdstuk
bestudeerd werden zullen nuttig zijn om te weten welke ontaardingen be-
houden zullen worden aangezien de beschouwde interacties de symmetrieën
zullen behouden.
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3.1 Coulomb interactie

Een eerste complexere interactie die beschouwd kan worden is de uniform af-
geschermde Coulomb interactie. Net zoals bij LCA worden er twee diëlektrische
media, één boven en één onder het 2D systeem beschouwd. Deze keer is er
geen geleidende plaat die zorgt voor afscherming. De vorm van de kern
L(r, r′) krijgt dan de volgende vorm:

L(r, r′) =
1

ε̄|r− r′|
(3.1)

met ε̄ = (εb + εt)/2 het gemiddelde van de twee diëlektrische constanten van
het onderste en bovenste medium. Wanneer de twee diëlektrische constanten
vergelijkbaar zijn kan men namelijk het gemiddelde hiervan beschouwen.[7]

De integro-differentiaalvergelijking van hoofdstuk 1 (vergelijking (1.14)) is
nu niet meer analytisch oplosbaar:

ω(ω + iγ)Φα(r) = Q[P [Φα]](r) (3.2)

Ω2
αΦα(r) =

−D
π

∫
d2r′

1

ε̄|r− r′|
∇2Φα(r′). (3.3)

De integraal valt hier niet weg met als gevolg dat de interactie met deeltjes
over heel het systeem beschouwd worden, wat niet het geval was bij LCA.

3.1.1 Invloed van schalen

Op dezelfde manier zoals in Hoofdstuk 2 kan de integro-differentiaalvergelijking
dimensieloos gemaakt worden. Het verschil is hier dat de interactie zal zor-
gen voor een lengte schaal factor W die bij LCA in de constante C verborgen
zit.

Ω2
αΦα(r) =

−D
π

∫
d2r′

1

ε̄|r− r′|
∇2Φα(r′) (3.4)

⇔ Ω2
αΦ̃α(r̃) =

−D
πW

∫
d2r̃′

1

ε̄|̃r− r̃′|
∇2Φ̃α(r̃′) (3.5)

=
−Ω2

PL

2π

∫
d2r̃′

1

|̃r− r̃′|
∇2Φ̃α(r̃′) (3.6)

met Ω2
PL = 2D

ε̄W
de karakteristieke plasmon frequentie. Wanneer nu het sys-

teem geschaald wordt met een factor t zullen de eigenwaarden Ω2
α schalen met

een factor 1/t en niet meer met een factor 1/t2 zoals bij de LCA interactie.
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3.1.2 Symmetrie

Zoals bij LCA is ook de Coulomb interactie een functie van afstanden tus-
sen punten in het systeem. Daardoor is deze ook rotatie invariant en ook
invariant onder spiegelingen in het xy vlak. Er wordt dus een perturbatie
beschouwd van het vorige hoofdstuk die de symmetrie van het beschouwde
systeem zal behouden. De normale ontaarding zullen hier dus behouden
blijven maar de toevallige kunnen verdwijnen.

3.1.3 Eigenstructuur voor verschillende vormen

Nu dat de eigenwaarde vergelijking niet meer analytisch opgelost kan worden
moet er gebruik gemaakt worden van de semi-analytische oplossingsmethode
van hoofdstuk 1. Hierbij werd de potentiaal ontwikkeld in de eigenfuncties
ϕn(r̃) voor LCA om een matrix eigenwaardeprobleem te bekomen. Eens
de eigenstructuur van deze matrix berekend is moet men nog de correcte
normalisatie van de eigenfunctie berekenen (vergelijking (1.12)). Dit kan
men doen door eerst de functies φα(r̃) te definiëren:

φα(r̃) =
∑
n

(cn)αϕn(r̃) (3.7)

met (cn)α de berekende eigenvectoren die genormeerd zijn zodanig dat:∫
dr̃φα(r̃)ρ∗β(r̃) = δαβ (3.8)

⇔ 1

ζα

∑
n

(cn)α(cn)βλ
2
n = δαβ (3.9)

waarbij de functies ρα(r̃) gegeven worden door:

ρα(r̃) = − 1

ξα
∇2φ(r̃) (3.10)

met ξα = Ω2
α/Ω

2
PL. Met deze functies kan men dan eenvoudig de potentiaal

en dichtheids eigenfuncties definiëren als:

Φα(r̃) = Φ̄φα(r̃) (3.11)

nα(r̃) = n̄ρα(r̃) (3.12)
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waarbij de grootheid Φ̄ berekend kan worden aan de hand van de relatie
tussen dichtheid en potentiaal (vergelijking (1.5)) zodat:

Φ̄ = −eπW
2Ω2

PL

D
n̄ = −2πeW

ε̄
n̄. (3.13)

De energie normalisatie Eα van vergelijking (1.12) wordt dan:

Eα = −eΦ̄n̄ =
2πe2W 3

ε̄
n̄ (3.14)

Ribbon

Opnieuw wordt als eerste systeem de ribbon beschouwd. Vooraleer de poten-
tiaal wordt ontwikkeld in eigenfuncties uit het vorig hoofdstuk zal opnieuw
eerst een fouriertransformatie gedaan worden om met behulp van het convo-
lutie theorema het probleem te vereenvoudigen:

Ω2
αΦ̂(˜̃k, ỹ) = −Ω2

PL

2π

∫ 1/2

−1/2

dỹ′L̂(k̃, ỹ − ỹ′)(∂2
y − k̃2)Φ̂(k̃, ỹ′).

met Φ̂(k̃, ỹ) en L̂(k̃, ỹ) de fouriergetransformeerden van respectievelijk Φ(x̃, ỹ)
en L(x̃, ỹ). De Fourier transformatie van de tweedimensionale Coulomb in-
teractie wordt gegeven door een gemodificeerde Bessel functie van de twee
orde[20][19]:

L̂(k̃, ỹ) =

∫ ∞
−∞

eik(x̃−x̃′)√
(x̃− x̃′)2 − (ỹ − ỹ′)2

dx = 2K0(|k̃(ỹ − ỹ′)|), (3.15)

dit geeft dan:

Ω2
αΦ̂(k̃, ỹ) = −Ω2

PL

∫ 1/2

−1/2

dỹ′
K0(|k̃(ỹ − ỹ′)|)

π
(∂2
y − k̃2)Φ̂(k̃, ỹ′).

Deze vergelijking is niet meer analytisch oplosbaar. Om toch een benadering
te berekenen van de eigenwaarden en eigenfuncties kan men de potentiaal
Φ̂(k̃, ỹ′) ontwikkelen in de potentiaal eigenfuncties voor de ribbon uit hoofd-
stuk twee zoals beschreven in het eerste hoofdstuk. De basis ϕn(ỹ) komt
overeen met de eigenfuncties uit het vorige hoofdstuk die zodanig genor-
meerd zijn dat er geldt:

∫
dyϕm(ỹ)ϕn(ỹ) = δmn

ϕn(ỹ) =

{
1, voor n = 0√

2 cos(nπ(ỹ − 1/2)), voor n 6= 0
(3.16)
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met bijhorende eigenwaarden λ2
n gegeven door:

λ2
n =

(
k̃2 + n2π2

)
. (3.17)

Dit levert dan het eigenwaarden probleem:

Ω2
αcn(k̃) = Ω2

PL

∑
n

∫ 1/2

−1/2

dỹ

∫ 1/2

−1/2

dỹ′
K0(|k̃(ỹ − ỹ′)|)

π
λ2
nϕm(ỹ)ϕn(ỹ)cn(k̃)

Ω2
αcn(k̃) = LnpPpmcm(k̃) (3.18)

met de matrices gegeven door:

Lnm = Ω2
PL

∫ 1/2

−1/2

dỹ′
∫ 1/2

−1/2

dỹK0(|k̃(ỹ − ỹ′)|)ϕm(ỹ)ϕn(ỹ) (3.19)

Pnm = (k̃2 + n2π2)δnm. (3.20)

Deze matrices zijn oneindig dimensionaal, om het eigenwaardeprobleem op
te kunnen lossen moeten deze dus afgebroken worden bij een bepaalde Nmax.
De integraal van de matrix Lnm dient numeriek uitgerekend te worden. Door
de vorm van het integrandum is het echter lastig om snel een convergerende
oplossing te bekomen door de singulariteiten in de punten ỹ = ỹ′. Het
loont om de integratie variabelen eerst te transformeren naar v = ỹ − ỹ′ en
u = ỹ + ỹ′. De integraal langs u bevat dan enkel goniometrische functies en
dus kan men deze eenvoudig analytisch berekenen. De integraal langs v moet
dan nog numeriek berekend worden. Deze integraal langs v bevat nu slechts
één singulariteit in het punt v = 0 hierdoor convergeert deze methode veel
sneller. Deze integratie transformatie kan men terug vinden in de appendix
B.1.

In tabel 3.1 worden de berekende eigenwaarden weergegeven in de tweede rij
voor kW = 10−12. Deze komen goed overeen met de derde rij die de eigen-
waarden uit referentie [14] weergeven die berekend werden door de integro-
differentiaalvergelijking te discretiseren.
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α 1 2 3 4 5 6 7

Ω2
α/Ω

2
PL 2.316 5.511 8.637 11.788 14.926 18.072 21.22

Ω̃2
α/Ω

2
PL 2.316 5.510 8.635 11.786 14.922 18.069 21.20

Tabel 3.1: Eigenwaarden voor de ribbon met de Coulomb interactie voor
kW = 10−12. De tweede rij geeft de berekende eigenwaarden Ω2

α/Ω
2
PL door de

matrices af te kappen bij Nmax = 400 en de derde rij geeft de eigenwaarden
Ω̃2
α/Ω

2
PL uit referentie [14].

Aan de hand van de bekomen eigenwaarden Ω2
α = ω(ω+ iγ) kan de dispersie

berekend worden. In figuur 3.1 wordt deze dispersierelatie weergegeven voor
γ = 0. Merk op dat de curve die vertrekt uit de oorsprong (de gestippelde
curve) nu niet meer akoestisch is zoals bij LCA. Deze is nu van de vorm ω ∼√
k. Dit is de dispersierelatie voor de Coulomb interactie in een oneindige

tweedimensionale ruimte.[19] Deze curve is dus het gevolg van de translatie
invariantie langs de x-as terwijl de andere curves het gevolg zijn van de
opsluiting.

Figuur 3.1: Dispersierelatie voor een ribbon met breedte W voor de Coulomb
interactie. Hierbij werd γ = 0 gekozen. Voor de matrices werd er gekozen
om ze bij Nmax = 35 af te kappen. Voor de discretisatie van k̃ werd gekozen
om met stappen van ∆kW = 0.1 te werken.
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In figuur 3.2 worden de dichtheidseigenfuncties en potentiaaleigenfuncties
weergegeven. Als deze vergeleken worden met de eigenfuncties bij LCA ziet
men dat de Coulomb interactie zorgt voor ophoping aan de randen van het
systeem. Deze ophoping is het gevolg van het gebruikte Drude model voor
de conductiviteit. Wanneer men een niet lokaal model zou gebruiken waarbij
de conducitivteit ook afhangt van de golfvector dan zal de ophoping minder
sterk zijn. Echter voor brede ribbons (W > 20nm) zijn de correcties die
men bekomt niet significant.[9] De gebruikte benadering van een uniforme
achtergrond ladingsdichtheid is ook niet altijd realistisch. Wanneer men bij-
voorbeeld grafeen beschouwd waarbij de doping gebeurt door middel van een
uniform elektrisch veld mag men hier niet van uitgaan en zal men geen op-
hoping hebben aan de randen zoals hier het geval is maar een ophoping in
het midden van de ribbon. De dispersierelatie zal ook afwijken en men krijgt
een grotere dichtheid van lage eigenfrequenties.[3] Dit wordt weergegeven in
figuur 3.3.

Figuur 3.2: Dichtheidseigenfuncties (links) en potentiaaleigenfuncties
(rechts) voor de ribbon met Coulomb interactie voor k̃ = 0. Uitgerekend
door de matrices af te kappen bij Nmax = 200.
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Figuur 3.3: Invloed van niet uniforme doping. In a) ziet men de positie
afhankelijkheid van het Fermi niveau voor doping aan de hand van een uni-
form elektrisch veld. In b) ziet men dat dit als gevolg heeft dat er ophoping
is in het midden in tegenstelling tot homogene doping (stippellijn). In c)
ziet men de invloed hiervan op de dispersie relatie voor een niet homogene
achtergrond ladingsdichtheid terwijl de dispersierelatie in d) analoog is aan
de gevonden dispersie relatie in figuur 3.1. Bron: [3]
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Rechthoek

Voor de rechthoek worden de volgende LCA eigenfuncties gebruikt als basis
van de matrices:

ϕµ(x̃, ỹ) = Anm cos

(
mπζ

(
x̃− 1

2ζ

))
cos

(
nπ

(
ỹ − 1

2

))
met dezelfde normalisatie constante Anm als in het vorige hoofdstuk zodanig
dat de functies orthonomormaal zijn over de beschouwde vorm. De index µ
is een natuurlijk getal en wordt bepaald door alle koppels (m,n) te sorteren
op basis van de grote van hun bijhorende eigenwaarde:

λ2
µ = (ζmπ)2 + (nπ)2. (3.21)

Het koppel met de kleinste eigenwaarden komt dan overeen met µ = 1, het
koppel met de tweede kleinste eigenwaarden met µ = 2 en zo verder. De
matrices waarvan de eigenstructuur van het product moet berekend worden
hebben dan als vorm:

Lµν = Ω2
PL

∫ 1/(2ζ)

−1/(2ζ)

dx̃′
∫ 1/(2ζ)

−1/(2ζ)

dx̃

∫ 1/2

−1/2

dỹ′
∫ 1/2

−1/2

dỹ
ϕµ(x̃, ỹ)ϕν(x̃

′, ỹ′)√
(x̃− x̃′)2 + (ỹ − ỹ′)2

Pµν = λ2
µδµν .

Opnieuw levert dit een eigenwaardeprobleem waarbij de verschillende eigen-
waarden onderscheidden worden van elkaar door de index α:

Ω2
αcµ = LµρPρνcν . (3.22)

Voor de berekening van de integraal in de matrix Lαβ loont het opnieuw om
een integratie transformatie te doen. Deze verloopt erg analoog aan die van
de ribbon en hiervoor wordt er doorverwezen naar appendix B.1. In figuur
3.4 worden de eerste negen geëxciteerde berekende dichtheidseigenfuncties
weergegeven samen met hun bijhorende eigenwaarden. Deze werden bere-
kend door de matrix af te kappen bij Nmax = 75. Ook hier ziet men weer
een ophoping aan de randen. De toevallige ontaarding van n4(r) en n5(r) bij
de LCA interactie werd opgeheven door de Coulomb interactie te beschou-
wen. Men ziet hierdoor dat alle functie overeenkomen met een irreducibele
representatie.
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Figuur 3.4: De negen eerste geëxciteerde eigenfuncties voor een vierkant
met zijde W voor de Coulomb interactie. Men herkent direct de irreducibele
representaties van D4 in de verschillende eigenfuncties. De eigenstructuur
werd berekend door de matrices af te breken bij Nmax = 75.
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Schijf

De LCA eigenfuncties voor de schijf worden gegeven door:

ϕµ(r̃, θ) = AmnJm (s′mnr̃) e
imθ. (3.23)

Opnieuw werd er een index µ gëıntroduceerd om de verschillende koppels
(m,n) te identificeren op basis van de grootte van hun eigenwaarde: λ2

µ =
s′2mn. Met s′mn het n-de nulpunt van de eerste afgeleide van de m-de orde
Besselfunctie. De matrices worden gegeven door:

Lµν = Ω2
PL

∫ 1

0

dr̃

∫ 1

0

dr̃′
∫ 2π

0

dθ̃

∫ 1

0

dθ̃′
r̃r̃′ϕµ(r̃, θ̃)ϕν(r̃

′, θ̃′)√
r̃2 + r̃′2 − 2r̃r̃′ cos(θ̃ − θ̃′)

Pµν = λ2
µδµν .

Voor de berekening van de integraal in de matrix Lαβ wordt er opnieuw
een vereenvoudiging afgeleid in de appendix B.2. Opnieuw levert dit een
eigenwaardeprobleem waarbij de verschillende eigenwaarden onderscheiden
worden van elkaar door de index α:

Ω2
αcµ = LµρPρνcν . (3.24)

In figuur 3.5 wordt het reële deel van de berekende dichtheidseigenfuncties
weergegeven samen met de berekende eigenwaarden. Opnieuw valt het op
dat ook voor een gladde rand zoals een cirkel er opnieuw een sterke ophoping
is aan de randen van de figuur. Ook ziet men dat n3(r) en n4(r) van plaats
zijn gewisseld in vergelijking met de LCA interactie. De symmetrische eigen-
functie n4(r) heeft hier een relatief hogere eigenwaarde gekregen. Dit merkt
men in het algemeen: eigenfuncties met m = 0 zodat de fasefactor eimθ = 1
krijgen een hogere eigenwaarden in vergelijking met de andere functies als
gevolg van de Coulomb interactie. Ook de functies met n > 1 zoals n8(r)
krijgen ook relatief grotere eigenwaarden dan voor de LCA interactie.
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Figuur 3.5: Het reële deel van de negen eerste geëxciteerde eigenfuncties voor
een cirkel met straal a voor de Coulomb interactie. De eigenfuncties werden
berekend door de matrices af te breken bij Nmax = 240 en eigenwaarden voor
Nmax = 240.
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3.1.4 Invloed uitrekking

Het bleek al uit figuur 3.4 dat de Coulomb interactie de toevallige ontaarding
ophief daarom kan het interessant zijn om te kijken naar de invloed van de
uitrekking van het vierkant. Daarom wordt in figuur 3.6 het energiespectrum
weergegeven in functie van ζ = W/L dat de uitrekking bepaald. Men ziet
dat het vierde en vijfde niveau elkaar niet meer kruisen zoals bij LCA wel
het geval was.

Figuur 3.6: Het energiespectrum voor uitrekken van een vierkant met de
Coulomb interactie terwijl men de oppervlakte constant houd. De grootheid
ΩPL0 komt overeen met ΩPL voor de niet vervormde figuur. De rechterplot is
dezelfde als de linker plot maar dan met een grotere focus op de anticrossing
tussen de vierde en vijfde niveaus. De rode lijnen zijn de energieën met
normale ontaardingen en de blauwe die met toevallige ontaardingen.

Om dit beter te bestuderen worden in de figuren 3.7, 3.8 en 3.9 de dicht-
heidsfuncties weergegeven voor verschillende waarden van ζ waarbij de op-
pervlakte van de figuur constant gehouden wordt. De middelste (figuur 3.8)
toont de normale situatie zonder uitrekking. De figuur erboven toon de situ-
atie met een kleine uitrekking langs de x-as (ζ < 1) en de onderste een kleine
uitrekking langs de y-as (ζ > 1).

Beschouw de eerste twee grafieken van de verschillende figuren. Deze ko-
men overeen met de tweedimensionale representatie E voor het geval dat
ζ = 1 en hun ontaarding is dus het gevolg van symmetrie. Men ziet dat deze
van plaats gewisseld worden wanneer ζ gaat van een waarde kleiner als één
naar een waarde groter dan één. Het gevolg is dat de eigenwaarden van deze
functies kruisen in figuur 3.6.
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De vierde en vijfde grafiek tonen een ander beeld. De eigenfuncties verwis-
selen niet van plaats voor een kleine perturbatie op ζ. Deze komen overeen
met ééndimensionale representaties. De functie met polen op de hoekpunten
heeft altijd een kleiner eigenwaarde dan de functie met polen in het midden
van de zijdes. In figuur 3.6 zien we dat deze functies anti-crossen.

Figuur 3.7: Dichtheids eigenfuncties voor een rechthoek met de Coulomb
interactie voor een uitrekking met ζ = 0.995.

Figuur 3.8: Dichtheids eigenfuncties voor een vierkant met de Coulomb
interactie voor een uitrekking met ζ = 1.
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Figuur 3.9: Dichtheids eigenfuncties voor een rechthoek met de Coulomb
interactie voor een uitrekking met ζ = 1.005.

3.1.5 Absorptie

Opnieuw kunnen ook de absorptie curven berekend worden voor deze interac-
tie analoog zoals gedaan werd in hoofdstuk 2. De uitdrukking uit het eerste
hoofdstuk kan opnieuw dimensieloos gemaakt worden zodanig dat men de
coëfficiënten eenvoudig met de bekomen eigenfuncties kan berekenen:

A(ω) =
4Dγω2

c

∑
α

[
|aα|2ξα

(ω2 − Ω2
PLξα)2 + γ2ω2

]
(3.25)

met ξα = Ω2
PLΩ2

α en de coëfficiënt aα gegeven door:

aα =

∫
dr̃φα(r̃)x̃. (3.26)

Als men dit berekent voor de ribbon bekomt men de curve die wordt weer-
gegeven in grafiek 3.10. Aangezien de LCA eigenfuncties gebruikt werden
als basis hoeft men niet perse deze integraal uit te rekenen. Men kan na-
melijk gebruik maken van het feit dat de LCA functies orthogonaal zijn en
coëfficiënten (an)LCA =

∫
dr̃ϕn(r̃)x̃ opnieuw gebruiken om vergelijking (3.26)

sneller te kunnen berekenen:

aα =
1

ζα

∑
n

(cn)αλ
2
n(an)LCA. (3.27)

met (cn)α de eigenvectoren die genormeerd zijn aan de hand van vergelijking
3.9.
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Als dit wordt toegepast op de drie beschouwde systemen (de ribbon, het
vierkant en de schijf) bekomt men de figuren 3.10, 3.11 en 3.12. Voor de rib-
bon ziet men dat de verhouding tussen de pieken niet sterk verandert, maar
de verhouding van de afstanden tussen de pieken verandert wel. Voor LCA
was de afstand tussen de verschillende pieken constant namelijk 2πΩ̄ voor de
Coulomb interactie zijn de afstanden tussen de pieken niet meer constant.

Voor de rechthoek (figuur 3.11) ziet men een extra klein piekje als men deze
vergelijkt met de curve van de ribbon. De reden dat deze er niet is bij de
ribbon is omdat deze het gevolg is van opsluiting langs zowel de x als de y
as. Dit komt overeen met de LCA functies met indices (2,1) en (1,2). Voor
LCA geeft deze echter geen piek doordat de integraal over deze functies nul
is. Voor Coulomb bestaan de zevende en achtste eigenfunctie enerzijds uit
de LCA functies (2,1) en (1,2) die niet geëxciteerd kunnen worden maar ook
deels uit de LCA functies (0,1) en (1,0) die wel geëxciteerd kunnen worden.

Figuur 3.10: Het absorptiespectrum van een ribbon met de Coulomb interac-
tie. Berekend voor n̄ = 1012 cm−2, W = 20 nm, ε̄ = 2.75ε0 en γ = 3×1013 s−1
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Figuur 3.11: Het absorptiespectrum van een vierkant met de Coulomb in-
teractie. Berekend voor n̄ = 1012 cm−2, zijde W = 20 nm, ε̄ = 2.75ε0 en
γ = 2× 1013 s−1

Tenslotte wordt de absorptie voor de schijf weergegeven in figuur 3.12. De
magnitudes van de pieken zijn gelijkaardig aan LCA. Opnieuw is de eerste
piek erg groot in vergelijking met de andere pieken. De verhoudingen van de
afstanden tussen de pieken is verschillend. De afstand tussen de eerste twee
pieken is nu veel groter dan deze tussen twee en drie terwijl deze voor LCA
meer in elkaars buurt lagen.

Figuur 3.12: Het absorptiespectrum van een schijf met de Coulomb in-
teractie. Berekend voor n̄ = 1012 cm−2, straal a = 10 nm, ε̄ = 2.75ε0 en
γ = 2× 1013 s−1
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3.2 De Rytova-Keldysh interactie

In de vorige sectie zat het tweedimensionale aspect verworven in het feit dat
de ladingsdragers zich niet uit het vlak kunnen bewegen. De afscherming van
de interactie tussen deze deeltjes gebeurde door diëlektrica boven en onder de
het systeem. Hier had men dus polarisatie over drie dimensies en daardoor
kon een typische vorm van de Coulomb interactie gebruikt worden met de
afscherming verwerkt in de constante ε̄. Aangezien het doel van deze thesis
is om twee dimensionale systemen te bestuderen kan het interessant zijn om
de tweedimensionaliteit verder door te trekken naar de afscherming van de
interactie. Dit is belangrijk wanneer men een systeem beschouwt waarbij de
polarisatie in het vlak veel sterker is als de omliggende diëlektrica. In figuur
3.13 wordt dit visueel weergegeven. In de bovenste figuur schermen ook de
diëlektrica boven en onder het vlak de interactie af. In de onderste figuur is
deze verwaarloosbaar en is de afscherming enkel het gevolg van polarisatie
in het vlak.

Figuur 3.13: Visuele weergave van driedimensionale afscherming (a) en twee-
dimensionale afscherming (b). Bron: [22]

Om dit effect te bestuderen kan men gebruik maken van de Rytova-
Keldysh (RK) interactie.[21]

L(ρ) =
π

2r0

[
H0

(
ρ

r0

)
− Y0

(
ρ

r0

)]
(3.28)

hierbij is r0 = 2πα2D met α2D de tweedimensionale polariseerbaarheid en
ρ = ε̄|r− r′| met ε̄ = (εt + εb)/2 opnieuw het gemiddelde van de omliggende
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diëlektrica. De functie H0(r) is de Struve functie en Y0(r) is een Bessel
functie van de tweede soort (deze worden ook wel Neumann of Weber functies
genoemd). Merk op dat deze interactie een lengte schaal r0 introduceert die
een maat is voor de polariseerbeerheid in het vlak. Net als in de vorige
sectie zal deze grootheid ervoor zorgen dat de eigenwaarden Ωα schalen als
1/t wanneer men de lengte van het systeem schaalt met een factor t. De
sterkte van de omliggende diëlektrica zit verwerkt in ρ. Aan de hand van
de verhouding van r0 tot de dimensies van het systeem kan men dan de
transitie gaan beschouwen tussen enerzijds de interactie met driedimensionale
afscherming zoals in de vorige sectie en anderzijds de situatie waarbij de
afscherming in het veld dominant wordt ten opzichte van de omliggende
diëlektrica. Men kan dit zien aan de hand van het asymptotisch gedrag van
de Struyve en Bessel functies. De limieten hiervan geven de volgende limieten
voor de interactie:[22]

lim
ρ→0

L(ρ) ∼ 1

ρ
(3.29)

lim
ρ→+∞

L(ρ) ∼ − 1

r0

[
log

(
ρ

2r0

)
+ γe

]
(3.30)

met γe ≈ 0.5772 de constante van Euler. Voor ρ� r0 bekomt men opnieuw
de Coulomb interactie van de vorige sectie. Deze limtieten staan toe om de
volgende fenomenologische beschrijving te geven van de Keldysh interactie[22]:
De ladingsdragers kan men beschouwen als geladen staven met een uniforme
ladingsverdeling. Wanneer men een grote afstand beschouwd tussen deze
staven ten opzichte van hun lengte, dan kan men de staven benaderen door
puntladingen zoals vergelijking (3.29). In dit geval heeft men terug de Cou-
lomb interactie uit de vorige sectie. Omgekeerd wanneer de lengte van de
staven veel groter is als de beschouwde afstand ertussen dan kan men de sta-
ven benaderen door oneindig lange draden. Dit komt overeen met de situatie
van vergelijking (3.30). Deze limieten bieden ook een benaderende uitdruk-
king voor de interactie die ook een goede beschrijving biedt voor ρ/r0 tussen
deze extrema:[22]

Leff (ρ) =
1

r0

[
ln

(
ρ

ρ+ r0

)
+ (γe − ln(2))e

− ρ
r0

]
(3.31)
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Omdat deze benadering redelijk goed is en berekeningen significant versnelt
zal deze gebruikt worden voor de verdere berekeningen. Het vierkant is de
interessantste vorm om deze interactie over te bestuderen omdat de integraal
transformaties uit appendix B.1 ook hier gebruikt kunnen worden. De bere-
kening van de eigenstructuur voor deze interactie verloopt erg analoog aan de
vorige sectie. Opnieuw moeten de matrices Lµν en Pµν berekend worden en
vervolgens moet de eigenstructuur van het product hiervan berekend worden.
Deze matrices worden gegeven door:

Lµν = Ω2
K

∫ 1/(2)

−1/(2)

dx̃′
∫ 1/(2)

−1/(2)

dx̃

∫ 1/2

−1/2

dỹ′
∫ 1/2

−1/2

dỹϕµ(x̃, ỹ)ϕν(x̃
′, ỹ′)×

1

r̃0

[
ln

(
ρ(x̃, x̃′, ỹ, ỹ′)

ρ(x̃, x̃′, ỹ, ỹ′) + r̃0

)
+ (γe − ln(2)) exp

{
− ρ(x̃, x̃′, ỹ, ỹ′)

r̃0

}]
Pµν = λ2

µδµν .

Waarbij Ω2
K = 2D

W
en de afstand tussen de deeltjes gegeven wordt door de

functie ρ(x̃, x̃′, ỹ, ỹ′) = ε̄
√

(x̃− x̃′)2 + (ỹ − ỹ′)2. Analoog aan de vorige sectie
zijn de positie variabelen opnieuw dimensieloos gemaakt.

In figuur 3.14 wordt het energiespectrum weergegeven in functie van r0. Merk
op dat rond r0 = 0.1W er een toevallige ontaarding ontstaat. De blauwe lijn
(deze komt overeen met het vijfde niveau) en de rode lijn (dit zijn het zesde
en het zevende niveau met normale ontaarding) snijden elkaar. De Keldysh
potentiaal kan dus zorgen voor een herschikking van de verschillende niveaus.
Merk ook op dat de twee en de derde blauw lijn die bij de Coulomb interactie
anticrossen voor verschillende waarden van r0 ook hier niet samenvallen. Ze
gaan zelfs verder uit elkaar. Algemeen ziet men dat alle eigenwaarden ook
kleiner worden naarmate dat r0 groter wordt. Dit zal als gevolg hebben dat
de pieken naar links zullen verschuiven in het absorptiespectrum en dichter
op elkaar zullen zitten voor stijgende r0. Men ziet dit ook terug in figuur
3.15. De pieken schuiven op voor stijgende waarde van r0 en men ziet ook
dat de tweede piek groter wordt. Aangezien de Keldysh potentiaal een tran-
sitie beschrijft tussen driedimensionale en tweedimensionale afscherming kan
men aan de hand van het absorptiespectrum bepalen hoe sterk de tweedi-
mensionale afscherming is ten opzichte van de driedimensionale afscherming.
In figuur 3.16 worden de density eigenfuncties weergegeven voor r0 = 0.5W .
Men ziet dat de ophoping aan de randen grotendeels bewaard blijft maar dat
er ook centraal meer kleine ophopingen ontstaan.
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Figuur 3.14: Het energiespectrum van de Keldysh potentiaal in functie van
r0. De factor ε̄

2πΩk
zorgt ervoor dat voor r0/W → 0 de waarden kunnen

vergeleken worden met de dimensieloze eigenwaarden voor de Coulomb in-
teractie (Ωα)CI/ΩPL.

Figuur 3.15: Het absorptiespectrum van een vierkant met de Keldysh inter-
actie voor r0 = 0.1 (links) en r0 = 1 (rechts). Berekend voor n̄ = 1012 cm−2,
zijde W = 20 nm, ε̄ = 2.75ε0 en γ = 2× 1013 s−1
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Figuur 3.16: De negen eerste geëxciteerde eigenfuncties voor een vierkant
met zijde W voor de Keldysh interactie voor r0 = 0.5W . De eigenstructuur
werd berekend door de matrices af te breken bij Nmax = 75.
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Hoofdstuk 4

Conclusie

Aan de hand van het hydrodynamisch model werd de invloed van de vorm
en de soort interactie op de collectieve oscillaties van ladingsdragers en hun
interacties met licht bestudeerd in tweedimensionale systemen. De interac-
tie die de deeltjes ondervinden wordt bëınvloed door hun omgeving: bij de
Local Capacitance Approximation is er een geleidende plaat die voor een per-
fecte afscherming zorgt, bij de Coulomb interactie zijn er twee diëlektrica
die polariseren en zo voor een uniforme afscherming zorgen en tenslotte be-
schrijft de Keldysh interactie de transitie waarbij de afscherming in het vlak
steeds belangrijker wordt. De invloed van eindige geometrische vormen werd
bestudeerd omdat deze de translatie symmetrie breken en zo ervoor zor-
gen dat men interactie met licht experimenteel kan bestuderen. Als eerste
werd er toegespitst op de invloed van de geometrische vorm van het systeem.
Deze werd onderzocht door de Local Capacitance Approximation als interac-
tie te beschouwen die het probleem vereenvoudigde en analytisch oplosbaar
maakte voor de verschillende beschouwde vormen. Aangezien de bekomen
eigenfuncties later gebruikt werden om andere interacties te onderzoeken zijn
de bevindingen in de LCA van groot belang voor de rest van de thesis.
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De symmetrieën van de beschouwde vormen zijn telkens duidelijk zichtbaar
in de eigenfuncties. Deze eigenfuncties werden aan de hand van hun trans-
formatie onder symmetrie operaties van de geometrische vorm geclassificeerd
worden volgens irreducibele representaties en hieruit volgden twee soorten
ontaardingen: de toevallige en de normale ontaardingen. De normale ont-
aardingen zijn het gevolg van de symmetrie van de beschouwde vorm en zijn
ook behouden onder perturbaties die deze symmetrie bewaren zoals de an-
dere interacties die later in de thesis beschouwd werden.

De eindige vorm van het systeem zorgt ervoor dat enkel specifieke frequenties
van invallend licht kunnen zorgen voor excitaties. Dat werd visueel weergege-
ven in de absorptiespectra: bij de verschillende eigenfrequenties ontstaan er
pieken. Echter kunnen niet alle eigenmodi van een bepaald systeem opgewekt
worden. Voor het vierkant en de driehoek kunnen enkel de modi geëxciteerd
worden waarvan de dichtheidsfuncties transformeren als een tweedimensio-
nale irreducibele transformatie omdat enkel deze een andere spiegelsymme-
trie kunnen hebben voor de twee loodrechte spiegelassen. Een opmerkelijke
vondst was dat bij vormen met een drie- of viervoudige rotatie symmetrie
men een absorptiespectrum bekomt dat rotatie invariant is onder een wille-
keurige hoek.

De absorptiespectra vormen een unieke handtekening waaraan verschillende
vormen en soorten interacties afgeleid kunnen worden door de verhoudingen
van de grootte van de pieken en de verhouding van de afstanden tussen de
pieken. Aan de hand van metingen van het absorptiespectra zou men van
onbekende nanostructuren de vorm kunnen afleiden. Aangezien de interac-
tie het gevolg is van de omgeving kunnen de absorptiespectra ook gebruikt
worden om hierover voorspelling te maken.

Voor het bestuderen van de invloed van de interacties werd de integro-
differentiaal vergelijking ontwikkeld in eigenfuncties van de LCA interactie.
De methode die voordien nog niet veel gebruikt werd voor eindige gonio-
metrische vormen zoals het vierkant en de schijf leverde resultaten die goed
overeen kwamen met andere oplossingsmethodes zoals de eindige elementen
methoden. Een eerste effect dat opgemerkt werd was dat voor zowel de
Coulomb interactie als de Keldysh interactie de dichtheidseigenfuncties op-
hopingen vertonen aan de randen.
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Voor de twee andere bestudeerde interacties zag men dat de ontaardingen
die in het het tweede hoofdstuk als normaal werden geclassificeerd ook be-
houden blijven zoals verwacht. De toevallig ontaardingen verdwijnen echter
en er treed anti-crossing op wanneer men van LCA naar Coulomb of Keldysh
gaat. De invloed van de interactie heeft ook een effect op de absorptiespectra.
Opnieuw kan aan de hand van deze invloed de interactie van het systeem be-
paald worden. Aangezien deze interacties het gevolg zijn van hun omgeving
zou de invloed hiervan op het absorptiespectrum gebruikt kunnen worden
om een apparaat te maken dat iets kan vertellen over de samenstelling zijn
omgeving. De resultaten van Keldysh interactie die een transitie beschrijft
tussen driedimensionale polarisatie en tweedimensionale polarisatie kan ge-
bruikt worden om de sterkte van de polarisatie van het tweedimensionaal
materiaal te vergelijken met de polarisatie van omliggende diëlektrica. Hoe
sterker de polarisatie in het vlak is hoe dichter de pieken opeen zitten doordat
de energiën verlagen en ook wordt een van de pieken aanzienlijk groter.
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Bijlage A

Afleiding eigenfuncties van de
Laplaciaan

A.1 Rechthoek

De LCA eigenfuncties voor de rechthoek worden bepaald door volgende ver-
gelijking:

Ω2
αΦα(x, y) = −Ω̄2∇2Φα(x, y). (A.1)

De vergelijking is een eigenwaardeprobleem dat vereenvoudigd kan worden
door de substitutie Φα(x, y) = X(x)Y (y) door te voeren en aldus scheiding
der veranderlijken te gebruiken:[18]

−Ω2
α

Ω̄2
=
X ′′

X
+
Y ′′

Y
= A (A.2)

⇔ A− Y ′′

Y
=
X ′′

X
= B (A.3)

Vervolgens voeren we C = A−B in om twee vergelijkingen te bekomen:

X ′′ = BX (A.4)

Y ′′ = CY. (A.5)

Rekening houdend met de randvoorwaarden bekomt men volgende oplossing:

X = cos(
mπ

L
(x− L/2)) (A.6)

Y = cos(
nπ

W
(y −W/2)). (A.7)
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Hieruit volgt dat B = −(mπ
L

)2 en C = −(nπ
W

)2 met n en m natuurlijke

getallen. Uit de definitie van A = −Ω2
α

Ω̄2 = B +C kan nu de uitdrukking voor
Ωα gevonden worden door een tweede graadsvegelijking op te lossen:

Ω2
α = −Ω̄2(B + C) (A.8)

⇔ Ωα =

√
Ω̄2

((mπ
L

)2

+
(nπ
W

)2
)
. (A.9)

A.2 Schijf (
Ω̄2∇2 + Ω2

α

)
Φ(r, θ) = 0 (A.10)(

∂2

∂r2
+

1

r

∂

∂r
+

1

r2

∂

∂θ2
+

Ω2
α

Ω̄2

)
Φ(r, θ) = 0 (A.11)

Men kan het probleem vereenvoudigen door de substitutie Φ(r, θ) = R(r)Θ(θ)
door te voeren en scheiding der veranderlijken te gebruiken:

1

R

(
r2R′′ + rR′ + r2 Ω2

α

Ω̄2
R

)
+

Θ′′

Θ
= 0 (A.12)

Hieruit volgt de volgende uitdrukking voor het hoekafhankelijke deel van de
potentiaal:

Θ(θ) = e±imθ (A.13)

Wegens de geometrie moet de functie periodisch zijn over ∆θ = 2π en dus is
m een geheel getal. Voor het radiale deel heeft men dan:

r2R′′ + rR′ +

(
r2 Ω2

α

Ω̄2
−m2

)
R = 0 (A.14)

Indien men r herschaalt naar x = Ωα
Ω̄
r:

x2R′′ + xR′ + (x2 −m2)R = 0 (A.15)

bekomt men een Besselvergelijking met als oplossing:

R(r) = Jm

(
Ωα

Ω̄
r

)
. (A.16)
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Toepassen van de Neumann randvoorwaarden geeft:

R′(a) = J ′m

(
Ωα

Ω̄
a

)
= 0. (A.17)

Met a de straal van de cirkel. De eigenwaarden worden dan gegeven door:

Ωα

Ω̄
=

1

a
s′mn, (A.18)

met s′mn het n-de nulpunt van de afgeleide van de Bessel functie van orde m.
De eigenfuncties voor de LCA interactie over een schijf met straal a worden
dan gegeven door:

Φnm(r, θ) = Jm

(
1

a
s′mnr

)
eimθ, (A.19)

met m ∈ N en n ∈ N0.
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Bijlage B

Integratie transformaties en
vereenvoudigingen

B.1 Ribbon en vierkant

Voor de berekening van de Lmn matrix over de ribbon voor een interactie die
enkel afhangt van de afstand tussen de deeltje zoals bijvoorbeeld de Coulomb
interactie moeten integralen van de volgende vorm berekend worden:

Imn =

∫ 0.5

−0.5

dỹ

∫ 0.5

−0.5

dỹ′L̃(k, ỹ − ỹ′)ϕm(ỹ)ϕn(ỹ′) (B.1)

=

∫ 0.5

−0.5

dỹ

∫ 0.5

−0.5

dỹ′L̃(k, ỹ − ỹ′)ψmn(ỹ, ỹ′) (B.2)

met L̃(k, ỹ − ỹ′) de Fouriertransformatie van de beschouwde interactie en
ψmn(ỹ, ỹ′) := ϕm(ỹ)ϕn(ỹ′). Hier worden de LCA eigenfuncties ϕn(ỹ) gegeven
door:

ϕn(ỹ) = cos(nπ(ỹ − 0.5)). (B.3)

Men kan deze twee dimensionale integraal omvormen tot een één dimensio-
nale integraal door de transformatie door te voeren en vervolgens de integraal
over één van de nieuwe getransformeerde variabelen analytisch uit te rekenen.
Beschouw de volgende transformatie van de integratie variabelen:

v = ỹ − ỹ′ ỹ =
1

2
(u+ v) (B.4)

u = ỹ + ỹ′ ỹ′ =
1

2
(u− v). (B.5)
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De transformatie van het integratie domein wordt grafisch weergegeven in
figuur B.1. De functie ψmn(ỹ, ỹ′) wordt door deze transformatie omgevormd

Figuur B.1: Grafische weergave van de transformatie van het integratie
domein voor de nieuwe integratie variabelen u en v.

tot:

ψ̃mn(u, v) = cos

(
1

2
mπ((u+ v)− 1)

)
cos

(
1

2
nπ((u− v)− 1)

)
(B.6)

= cos (βm + αm) cos (βn − αn) (B.7)

waarbij de hoeken αm, βm, βn en αn (de afhankelijkheid van u en v van deze
hoeken wordt hier niet meer expliciet geschreven) gedefinieerd zijn als:

αm =
1

2
mπ(v − 1) αn =

1

2
nπ(v + 1) (B.8)

βm =
1

2
mπu βn =

1

2
nπu. (B.9)

Men kan de cosinussen van de som van de hoeken omvormen tot een som
van goniometrische functies van de hoeken met behulp van goniometrische
identiteiten:

ψ̃mn(u, v) =
[

cos(αm) cos(βm)− sin(αm) sin(βm)
]
×[

cos(αn) cos(βn) + sin(αn) sin(βn)
]

= cos(αm) cos(βm) cos(αn) cos(βn) + cos(αm) cos(βm) sin(αn) sin(βn)

− sin(αm) sin(βn) cos(αn) cos(βn)− sin(αm) sin(βm) sin(αn) sin(βn)

= f1mn(v)g1mn(u) + f2mn(v)g2mn(u)− f3mn(v)g3mn(u)− f4mn(v)g4mn(u)
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waarbij volgende functies gedefinieerd werden als:

f1mn(v) = cos(αm) cos(αn) g1mn(v) = cos(βm) cos(βn)

f2mn(v) = cos(αm) sin(αn) g2mn(v) = cos(βm) sin(βn)

f3mn(v) = sin(αm) cos(αn) g3mn(v) = sin(βm) cos(βn)

f4mn(v) = sin(αm) sin(αn) g4mn(v) = sin(βm) sin(βn).

De integraal langs u is over een symmetrisch interval en daarom zullen de
termen f2mn(v)g2mn(u) en f3mn(v)g3mn(u) wegvallen. De integraal Imn kan
nu geschreven worden als:

2Imn =

∫ 0

−1

dv

∫ v+1

−v−1

duL̃(k, v)ψ̃mn(u, v)

+

∫ 0

−1

dv

∫ v+1

−v−1

duL̃(k, v)ψ̃mn(u, v).

De factor 2 volgt uit de determinant van de Jacobiaan van de beschouwde
transformatie. De integraal over u kan men eenvoudig analytisch uitrekenen.
Bijvoorbeeld voor m en n verschillend van nul heeft men:

I1mn(u)
∣∣∣u2
u1

=

∫ u2

u1

dug1mn(u) =

[
sin(1

2
π(m− n)u)

(m− n)π
+

sin(1
2
π(m+ n)u)

(m+ n)π

]u2
u1

I4mn(u)
∣∣∣u2
u1

=

∫ u2

u1

dug4mn(u) =

[
sin(1

2
π(m− n)u)

(m− n)π
−

sin(1
2
π(m+ n)u)

(m+ n)π

]u2
u1

,

dit geeft dan voor de integraal Imn:

2Imn =

∫ 0

−1

dv
[
I1mn(u)

∣∣∣v+1

−v−1
f1mn(v)− I4mn(u)

∣∣∣v+1

−v−1
f4mn(v)

]
L̃(k, v)

+

∫ 1

0

dv
[
I1mn(u)

∣∣∣−v+1

v−1
f1mn(v)− I4mn(u)

∣∣∣−v+1

v−1
f4mn(v)

]
L̃(k, v).

73



Voor een vierkant (en ook voor een rechthoek) kan men heel analoog te werk
gaan door dezelfde methode toe te passen om uiteindelijk enkel nog over te
blijven met een integraal over w = x − x′ en v = y − y′ die dan numeriek
berekend moet worden:

4Imnpq =

∫ 0

−1

dv

{(
I1mn(u)

∣∣∣v+1

−v−1
f1mn(v)− I4mn(s)

∣∣∣v+1

−v−1
f4mn(v)

)
×[ ∫ 0

−1

dw
[
I1pq(s)

∣∣∣w+1

−w−1
f1pq(w)− I4pq(s)

∣∣∣w+1

−w−1
f4pq(w)

]
+∫ 1

0

dw
[
I1pq(s)

∣∣∣−w+1

w−1
f1pq(w)− I4pq(s)

∣∣∣−w+1

w−1
f4pq(w)

]]
L(w, v)

}
+

∫ 1

0

dv

{(
I1mn(u)

∣∣∣−v+1

v−1
f1mn(v)− I4mn(u)

∣∣∣−v+1

v−1
f4mn(v)

)
×[ ∫ 0

−1

dw
[
I1pq(s)

∣∣∣w+1

−w−1
f1pq(w)− I4pq(s)

∣∣∣w+1

−w−1
f4pq(w)

]
+∫ 1

0

dw
[
I1pq(s)

∣∣∣−w+1

w−1
f1pq(w)− I4pq(s)

∣∣∣−w+1

w−1
f4pq(w)

]]
L(w, v)

}
.
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B.2 Schijf

Wanneer men de Coulomb interactie beschouwt over een schijf moet men
volgende integralen uitrekenen:

Imnpq =

∫ 2π

0

dθ1

∫ 2π

0

dθ2

∫ 1

0

dr1

∫ 1

0

dr2

r1r2e
imθ1einθ2Jn(s′mnr1)Jp(s

′
pqr2)√

r2
1 + r2

2 − 2r1r2 cos(θ1 − θ2)
.

Deze integralen zijn numeriek zeer intensief. Daarom werd er ook voor deze
integraal gezocht naar een methode om een deel analytisch uit te kunnen
rekenen. Een medestudent werkte een goede methode uit waarbij de Coulomb
potentiaal eerst wordt geëxpandeerd in Bessel functies:

1√
r2

1 + r2
2 − 2r1r2 cos(θ1 − θ2)

=
∞∑

s=−∞

∫ ∞
0

dκeis(θ1−θ2)Js(κr1)Js(κr2).

Als men dit invult in de integraal Imnpq kan men eenvoudig al de integralen
over de hoeken berekenen:∫ 2π

0

dθ1

∫ 2π

0

dθ1dθ2e
imθ1eipθ2eis(θ1−θ2) = 4eiπ(m−p) sin(π(m+ s)) sin(π(p+ s))

(m+ s)(p+ s)

= 4π2eiπ(m−p)sinc(π(m+ s))sinc(π(p+ s))

= 4π2δ−sm δ−sp . (B.10)

De integralen over r1 en r2 kan men uitrekenen aan de hand van de integraal
6.521 uit referentie [20]:∫ 1

0

dr1r1Jm(s′mnr1)Jm(κr1) =
s′mnJm(κ)J ′m(s′mn)− κJm(s′mn)Jm(κ)

κ2 − s′2mn∫ 1

0

dr2r2Jp(s
′
mnr2)Jp(κr2) =

s′pqJp(κ)J ′p(s
′
pq)− κJp(s′pq)J ′p(κ))

κ2 − s′2pq
.

Hierbij kan men gebruik maken van het feit dat s′mn gedefinieerd werd als het
n-de nulpunt van de eerste afgeleide van de m-de Besselfunctie. Als men dit
samenvoegt en invult in de uitdrukking voor Imnpq bekomt men uiteindelijk:

Imnpq = 4π2δmpJm(s′mn)Jm(s′mq)

∫ ∞
0

dκ
κ2(J ′m(κ))2

(κ2 − s′2mn)(κ2 − s′2pq)
. (B.11)

75



Bibliografie

[1] K. S. Novoselov, Electric Field Effect in Atomically Thin Carbon Films,
Science 306, 666–669 (2004)

[2] A. H. Castro Neto, F. Guinea, N. M. R. Peres, K. S. Novoselov, & A. K.
Geim, The electronic properties of graphene, Rev. Mod. Phys. 81, 109
(2009)

[3] S. Thongrattanasiri, I. Silveiro & F. J. G. de Abajo, Plasmons in elec-
trostaically doped graphene, Appl. Phys. Lett. 100, 201105 (2012)

[4] Tobias Stauber, Plasmonics in Dirac systems: from graphene to topolo-
gical insulators, Journal of Phys.: Condensed Matter 26, 123201 (2014)

[5] Long Ju, Baisong Geng, Jason Horng et al, Graphene plasmonics for
tunable terahertz metamaterials, Nature Nanotechnology: Condensed
Matter 6, 630 (2011)

[6] Z. Fei,A. Rodin, G. Andreev, et al, Gate-tuning of graphene plasmons
revealed by infrared nano-imaging, Nature 487, 82 (2012)

[7] I. Torre, Hydrodynamic transport and viscosity in two-dimensional con-
ductors, PhD thesis (University of Pisa, 2014)

[8] B. Van Duppen, Plasmonics in graphene and related materials, PhD
thesis (Universiteit Antwerpen, 2016)

[9] W. Wang & J. M. Kinaret, Plasmons in graphene nanoribbons: Inter-
band transitions and nonlocal effects, Phys. Rev. B 87, 195424 (2013)

[10] W. Wang, P. Apell & J. M. Kinaret, Edge plasmons in graphene nano-
structures, Phys. Rev. B 84, 085423 (2011)

76



[11] I. Torre, A. Tomadin, R. Krahne, V. Pellegrini & M. Polini, Electrical
plasmon detection in graphene waveguides, Phys. Rev. B 91, 081402
(2015)

[12] N. W. Ashcroft & N.D. Mermin, Solid State Physics,
Saunders, Philadelphia (1976) [Chapter 1 Eq. 1.27]

[13] I. Torre, L. V. De Castro, B. Van Duppen, D. B. Ruiz, F.M. Peeters,
F.H.L. Koppens & M. Polini, Acoustic plasmons at the crossover between
the collisionless and hydrodynamic regimes in two-dimensional electron
liquids, Phys. Rev. B 99, 144307 (2019)

[14] T. Christensen, From Classical to Quantum Plasmonics in Three and
Two Dimensions, Springer Nature, Cham (2017), [Section 5.3]

[15] Zhong-Qi Ma, Group Theory for Physicists, World Scientific Publishing
Company, Singapore (2007)

[16] C. A. Hollingswotth , Accidental Degeneracies of the Particle in a Box,
J. Chem. Education, 67, no. 12, p. 999 (1990)

[17] B. J. McCartin, Laplacian Eigenstructure of the Equilateral Triangle,
Hikari Ltd, Bulgaria (2011) [Chapter 3]

[18] B. J. McCartin, Introduction to Eigenphysics: An approach to the theory
of Fields, John Wiley & Sons, Bristol (1974) [Section 2.6]

[19] B. M. Santoyo & M, Del Castillo-Mussot, Plasmons in three, two and
one dimension, Revista Mexicana de F́ısica 39 no. 4, 640-652 (1993)

[20] I.S. Gradshteyn & I.M. Ryzhik, Table of Integrals, Series, and Products
Academic Press, New York (1980), [Eq. (3.754.2)]

[21] Dinh Van Tuan, Min Yang & Hanan Dery, Coulomb interaction in mo-
nolayer transition-metal dichalcogenides, Phys. Rev. B 98, 125308

[22] P. Cudazzo, I. V. Tokatly & A. Rubio, Dielectric screening in two-
dimensional insulators: Implications for excitonic and impurity states
in graphene, Phys. Rev. B 84, 085406 (2018)

[23] A. Grigorenko, M. Polini & K. Novoselov, Graphene plasmonics, Nat.
Photon 6, 749 (2012)

77


	Inleiding
	Experimentele waarnemingen
	Doelstellingen
	Opbouw
	Semi-klassieke beschrijving
	Oplossingsmethode
	Invloed van invallende straling

	Invloed van de vorm
	Inleiding
	Symmetrie eigenschappen
	Invloed van uniform schalen
	Analytische uitwerking van de eigenwaarde problemen
	Ribbon
	Rechthoek
	Gelijkbenige Driehoek
	Schijf

	Numerieke uitwerking van eigenwaarde problemen
	Absorptie
	Invloed uitrekking

	Invloed van de Interactie
	Coulomb interactie
	Invloed van schalen
	Symmetrie
	Eigenstructuur voor verschillende vormen
	Invloed uitrekking
	Absorptie

	De Rytova-Keldysh interactie

	Conclusie
	Afleiding eigenfuncties van de Laplaciaan
	Rechthoek
	Schijf

	Integratie transformaties en vereenvoudigingen
	Ribbon en vierkant
	Schijf


