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Voorwoord 

In dit rapport wordt verslag gedaan van mijn afstudeeronderzoek, dat is uitgevoerd 

in de onderzoeksgroep Coöperatieve Verschijnselen van de vakgroep Vaste Stof Fysi

ca aan de Technische Universiteit Eindhoven. In dit afstudeerwerk is een studie ver

richt naar de magnetische ordeningsverschijnselen in (IV-VI)-groep verdunde mag

netische halfgeleiders, ofwel diluted magnetic semiconductors (DMS). 

Bij het beschreven onderzoek kunnen duidelijk verschillende aspekten worden onder

scheiden, die min of meer onafhankelijk van elkaar beschouwd kunnen worden. In 

het verslag wordt zoveel mogelijk geprobeerd dit tot uitdrukking te brengen. Een 

aspekt dat behandeld zal worden in hoofdstuk 2 betreft met name de preparatie en 

karakterisatie van nieuwe IV-VI DMS. In de daaropvolgende hoofdstukken worden 

de resultaten beschreven van een studie naar het magnetisch fase-~:liagram van de 

IV-VI DMS (Pb)SnMnTe. Steeds zal getracht worden een zo compleet mogelijke 

samenvatting te geven van voor dit onderzoek relevante aspekten. Mede gezien het 

feit dat deze samenvatting nooit volledig kan zijn is een vrij uitvoerige lijst referen

ties opgenomen. 

Daarnaast zijn gedurende dit afstudeerwerk ook een aantal experimenten verricht in 

het kader van een samenwerkingsverband tussen het Energie Centrum Nederland te 

Petten en de groep Coöperatieve Verschijnselen. De resultaten hiervan zullen wor

den beschreven door C.W.H.M Vennix, E. Frikkee, H.J.M. Swagten, K. Kopinga en 

W.J.M. de Jonge in Proceedings of the MMM Fall Meeting, San Diego, 1990 (te 

verschijnen in the Joumal of Magnetism and Magnetic Materials, 1991) en zijn ook 

op deze conferentie gepresenteerd. 

Hoewel in het voorgaande is gerept over "mijn" onderzoek, mag duidelijk zijn dat 

hierbij de hulp van velen onontbeerlijk is geweest. Ik wil daarom graag allen be

danken, die edukatie{, sociaal of anderszins hebben bijgedragen aan de grote levens

vreugde gedurende mijn studententijd. Het afgelopen jaar heeft de optimale sfeer in 

de vakgroep Coöperatieve Verschijnselen hierin een belangrijk aandeel gehad, waar

voor ik in het bijzonder alle leden van de vakgroep wil bedanken. Met name zou ik 

willen noemen: 



Voorwoord 

Gerrie Baselmans, Hans Dalderop, Jef Noyen en Cees van der Steen, voor hun 

professionele technische bijstand; 

dhr. Heijligers, die zeer welwillend de EPMA metingen heeft uitgevoerd; 

Cees Vennix, voor de plezierige samenwerking en zijn ondersteunende pamflet; 

Thomas Story en Paul Eggenkamp, eveneens voor een bijzonder plezierige 

samenwerking; 

Nico Stoffels, voor het overdragen van zijn ervaring met de preparatie; 

Rob van Kempen, Marc Willekens, Menno Eisenga, Bob Groeneveld, Frans 

Raps en René Keijzers, die als stagiaires belangrijke bijdragen leverden; 

de vissen, voor hun onvermoeibare gezelschap bij het overwerken; 

en, als laatste maar zeker niet de minste, Henk Swagten voor zijn zeer eigen 

wijze van begeleiden en de al dan niet verbale interrumpties tegenover mij. 

Een iets minder gestruktureerd aandeel is geleverd door het rariteitenkabinet, dat 

Henk met een onwaarschijnlijke trefzekerheid rondom zich wist. te verzamelen: Erik 

"Erük" Janse, Rob, Marc (alias Scott.y), Menno (alia~4?~\ \ Bob, Fraaaaske, 

René en Marc (alias Spock) van Opstal. ~ 

Tot besluit wil ik natuurlijk iedereen bijzonder bedanken die bij de verslag-stress 

een helpende hand bood: Adwin Kannekens, Nico, Erik en Henk. 

Eindhoven, 10 december 1990. 



Samenvatting 

In dit verslag worden de resultaten beschreven van een afstudeeronderzoek aan 

(IV-VI)-groep verdunde magnetische halfgeleiders (diluted magnetic semiconduc

tors, afgekort DMS). Uit deze categorie materialen zijn de magnetische eigenschap

pen van de verbinding PbSnMnTe het best bekend. Dit systeem biedt unieke experi

mentele mogelijkheden, omdat op relatief eenvoudige wijze de gatendichtheid gema

nipuleerd kan worden. Enkele jaren geleden heeft dit geleid tot het inzicht dat de 

gatendichtheid een drastische invloed heeft op de magnetische eigenschappen van 

deze DMS. Als de gatendichtheid kleiner is dan een kritische waarde Pcrit gedraagt 

PbSnMnTe zich paramagnetisch; voor hogere waarden wordt echter een ferromag

netische fase waargenomen. Dit gedrag kan begrepen worden op basis van het 

RKKY interaktie mechanisme. 

Op grond van de bekende eigenschappen van deze interaktie wordt voor toenemende 

gatendichtheden verwacht, dat de magnetische eigenschappen opnieuw van karakter 

veranderen en dat de ferromagnetische fase overgaat in een spinglas toestand. In dit 

verslag worden de eerste experimentele resultaten gepresenteerd, die aantonen dat 

voor Mn-gehaltes tot 3% voor voldoende hoge gatendichtheden (vanaf circa 

10 · 1020 cm -3) de ferromagnetische ordening verdwijnt en een spinglasachtige toe

stand optreedt. Op basis van de momenteel verzamelde gegevens is het echter nog 

niet mogelijk om de optredende ordening met zekerheid te kunnen betitelen als een 

spinglas. 

Op grond van het dominante RKKY mechanisme wordt verwacht dat de waargeno

men overgang in het magnetisch gedrag ook afhankelijk van het Mn-gehalte. Met 

behulp van een eenvoudig model is geprobeerd deze faselijn op basis van de RKKY 

interaktie te beschrijven. Hoewel de overeenstemming met de experimentele gege

vens bevredigend is, is het noodzakelijk om verfijningen in het model aan te brengen 

teneinde de experimenten volledig te kunnen beschrijven. 

Ter verbreding van het onderzoek is daarnaast geprobeerd enkele nieuwe IV-VI 

DMS te synthetiseren. De groei van Ge0•97Mn0.03Te en SnGdTe met 3 en 6 at.% Mn 

is niet geslaagd. Het is wel gelukt homogeen en vrijwel éénkristallijn Sn0•9Mn0•1Te 



Samenvatting 

te groeien. De resultaten van enkele oriënterende magnetisatiemetingen aan dit ma

teriaal worden gerapporteerd. Alle bevindingen zijn consistent met eerdere publica

ties over het magnetisch gedrag van SnMnTe. De meest opvallende waarneming is, 

dat magnetisatie-curves goed beschreven kunnen worden met een mean field benade

ring, mits de verzadigingsmagnetisatie circa 20% kleiner wordt gekozen dan de 

waarde die op grond van het Mn-gehalte verwacht wordt. 



Hoofdstuk 1 

Inleiding 

Een verdunde magnetische halfgeleider (Diluted Magnetic Semiconductor, afgekort 

DMS) is een ternaire of quaternaire verbinding, die bestaat uit een niet-magnetisch, 

halfgeleidend rooster waarin random een aantal magnetische ionen gesubstitueerd is. 

Het zogenaamde host latticeis opgebouwd uit elementen uit de groepen II-V, II-VI 

of IV-VI van het periodiek systeem. De magnetische ionen bevinden zich in dit roos

ter op de kation plaatsen en zijn meestal ionen van overgangsmetalen, zoals Mn, Fe 

of Co. Daarnaast wordt ook gebruik gemaakt van zeldzame aarde elementen, zoals 

Gd of Eu. De interakties tussen de baanelektronen van het ion, die verantwoordelijk 

zijn voor het netto magnetisch moment, en de vrije ladingsdragers zijn gering. Daar

door bevinden zich in het rooster gelokaliseerde magnetische momenten, die zowel 

direkt als via de vrije ladingsdragers kunnen wisselwerken. Dankzij de geringe sterk

te van de indirekte interakties via de ladingsdragers zijn deze interakties met behulp 

van storingsrekening te berekenen [MAE88]. Voor deze interakties zijn verschillende 

modellen opgesteld (zie §3.1). 

De wisselwerking tussen de gelokaliseerde momenten en de vrije ladingsdragers geeft 

aanleiding tot een grote verscheidenheid aan interessante verschijnselen, zoals een 

gigantische Faraday rotatie en een extreem grote Zeeman splitsing [FUR88). Dank

zij het ternaire of quaternaire karakter van de verbindingen kunnen bovendien 

rooster- en bandparameters beïnvloed worden. De eigenschappen van DMS worden 

de laatste decennia dan ook met behulp van vele experimentele technieken bestu

deerd. In de groep Coöperatieve Verschijnselen, waar het in dit rapport beschreven 

onderzoek is uitgevoerd, wordt met name onderzoek verricht naar magnetische 

(ordenings-)verschijnselen in DMS. 

De meest uitgebreid bestudeerde en best bekende DMS zijn gebaseerd op een II-V of 

II-VI groep host lattice met Mn2+ als magnetisch ion, zoals Hg1_x-yCdyMnxTe. Deze 

DMS hebben een relatief lage ladingsdragersdichtheid (~ 1019 cm-3). Een aantal 

recente ontwikkelingen in deze DMS zijn samengevat door Furdyna [FUR88). De 

indirekte interakties tussen de Mn-ionen zijn long range en antiferromagnetisch van 
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aard en worden gedomineerd door het superexchange mechanisme [LAR88]. De anti

ferromagnetische interakties, gekombineerd met een random verdeling van de mag

netische ionen over een fee subrooster, geeft bij lage temperaturen aanleiding tot 

spinglas gedrag. In een spinglas toestand zijn de magnetische momenten in random 

richtingen ingevroren. Enkele aspekten van spinglazen worden behandeld in §4.2, 

waarbij de nadruk ligt op de experimenteel te bepalen kriteria waaraan een goed 

spinglas moet voldoen. 

IV-VI DMS kunnen aanzienlijk hogere ladingsdragersdichtheden (tot 1022 cm-3) 

hebben dan 11-V en 11-VI DMS. Deze hoge dichtheden worden veroorzaakt door 

afwijkingen in de stoichiometrie en kunnen gemanipuleerd worden, met name door 

het aanbrengen van kleine variaties in de stoichiometrie via isotherme annealing (zie 

§2.2). De meest uitgebreid onderzochte IV-VI DMS zijn ternaire loodverbindingen 

zoals PbMnTe, PbMnSe en PbGdTe [BAU87], Sn1_xMnxTe (SMT) (zie bijvoorbeeld 

(IN082, MAU87, ELT89]) en Pb1_x-ySnyMnx Te (PSMT) [ST086, SWA88]. Tevens 

zijn enkele magnetisatiemetingen aan (Pb)GeMnTe gepubliceerd [COC74, HAM79]. 

Als magnetisch ion wordt, evenals in 11-V en 11-VI DMS, vaak gebruik gemaakt 

van Mn2+. Een reden hiervoor is, dat dit ion naast spin S = ~ een baanimpuls

moment L = 0 heeft, waardoor de interpretatie van experimenten relatief eenvoudig 

is. Bovendien kunnen DMS met Mn vaak relatief eenvoudig geprepareerd worden. 

Vrij recent is aangetoond dat de magnetische ordeningsverschijnselen in PSMT 

[ST086, SW A88] en SMT [JON90] afhangen van de gatendichtheid. Beneden een 

kritische gatendichtheid Pcrit ~ 3·1020 cm-3 gedraagt het systeem zich para

magnetisch, maar voor p > Pcrit en x ~ 3% treedt bij een Curie temperatuur 

Tc~ 5 Keen magnetische ordening op. Deze ordening werd voor 3% ~x ~6% zowel 

geïnterpreteerd als een ferromagnetische fase-overgang [MAT70, SON76, JON90] 

als een r~ntrant spinglas toestand (Mauger et al. [MAU87]). Eltink [ELT89] 

toonde echter al aan dat de resultaten van Mauger et al. consistent zijn met ver

schijnselen die in zogenaamde zachte ferromagneten kunnen worden waargenomen. 

Zeer recente resultaten van neutronen diffraktie experimenten hebben aangetoond 

dat de geordende fase beneden de ordeningstemperatuur ferromagnetisch moet zijn 

[VEN90]. 

Het dominante interaktie mechanisme in (P)SMT met p > Pcrit moet de RKKY 

interaktie zijn, omdat dit voor zover bekend het enige mechanisme is dat voldoende 

sterk en long range is om de ferromagnetische ordening bij de waargenomen tempe-
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raturen te verklaren. Dit model is in de vijftiger jaren opgesteld [RUD54] om de 

interaktie tussen een gelokaliseerd magnetisch moment en vrije geleidingselektronen 

in metalen te beschrijven (§3.2). De gatendichtheden in deze DMS zijn echter zo 

groot, dat de toestandsdichtheid voor de ladingsdragers sterk gedegenereerd is. Het 

RKKY model kan daarom een beschrijving geven van de waargenomen verschijnsel

en, mits dit model op de juiste wijze wordt aangepast voor de aktuele bandenstruk

tuur van de halfgeleider en de eindige vrije weglengte van de ladingsdragers 

[SWA88]. De bandenstruktuur van PbSn(Mn)Te en het gemodificeerde RKKY 

model worden behandeld in §3.3 en §3.4. 

Voor PbMnTe zijn aanwijzingen gevonden dat voor T < 1 K een spinglasachtige 

toestand optreedt [ESC84]. Deze waarneming kan verklaard worden uit het feit dat 

de gatendichtheid van PMT zeer. laag is (p ~ 1019 cm-3), zodat voor deze DMS een 

magnetisch gedrag analoog aan de 11-VI DMS verwacht kan worden. Mogelijk kan 

ook voor (P)SMT met p < Pcrit een spinglasachtige toestand aangetoond worden. 

Een sterke aanwijzing hiervoor is het waargenomen gedrag van de susceptibiliteit 

[HED86, HOE88]. Het bestaan van een spinglasachtige toestand is echter ook aange

toond voor SnMnTe met x~ 2.2% en p > Pcrit [MAU87, ELT89]. Een mogelijke 

verklaring hiervoor wordt gegeven in hoofdstuk 5 van dit verslag. 

Om de algemene geldigheid van het RKKY model voor DMS met hoge ladings

dragersdichtheden te verifiëren, is het interessant magnetische ( ordenings-) 

verschijnselen in andere IV-VI DMS te bestuderen. Naast onderzoek aan (P)SMT 

bij hogere en lagere Mn-gehaltes kan hierbij uiteraard ook gedacht worden aan 

andere host lattices enjof andere magnetische ionen. Met het oog hierop is in de 

groep Coöperatieve Verschijnselen al eerder getracht éénkristallijn Ge0 .97Mn0.03Te 

te groeien [ST090]. De halfgeleidende eigenschappen van de host lattice GeTe ver

tonen naar alle waarschijnlijkheid grote gelijkenis met SnTe, waarbij de gatendicht

heden in GeTe enigszins hoger zijn. Omdat het groeien van éénkristallijn GeMnTe 

echter niet mogelijk bleek, is nu geprobeerd dit materiaal polykristallijn te prepa

reren. Verder is geprobeerd om een ander magnetisch element, te weten de zeldzame 

aarde Gd, in concentraties van 3 en 6 at.% op te lossen in de host SnTe. Tenslotte is 

ook de verbinding SnMnTe met 10% Mn gegroeid. De groei en (magnetische) karak

terisatie van deze materialen worden beschreven in hoofdstuk 2 van dit verslag. 

Naast een beschrijving voor het magnetisch gedrag van DMS met hoge ladings

dragersdichtheden biedt het RKKY model bovendien een verklaring voor het mag-
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Super Exchange RKKY 
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} 

Figuur 1.1 Schematische weergave van de ladingsdragersdichtheid voor een 

aantal host lattices met Mn2+ als magnetisch ion. Het dominante indirekte interaktie 

mechanisme en de hieruit resulterende magnetische ordeningen zijn aangeduid. 

(FM = ferromagneet, SG = spinglas) 

4 

netisch gedrag van zogenaamde metallische spinglas systemen, zoals PdMn en AuFe 

[MYDSO]. In deze materialen zijn de ladingsdragersdichtheden een ordegrootte hoger 

dan in IV-VI DMS (p ~ 1023 cm-3) en treedt beneden een freezing temperatuur Tr 

een spinglas toestand op. Daarom werpt zich de vraag op, of het niet mogelijk is in 

een IV-VI DMS de gatendichtheid zo ver te verhogen, dat een spinglas toestand kan 

worden waargenomen (JON90A]. In dat geval zouden deze DMS een uniek experi

menteel systeem vormen, waarin dankzij de variatie van de gatendichtheid een drie

tal magnetische systemen kunnen worden bestudeerd (zie figuur 1.1). 

Voor p < Pcrit is het RKKY mechanisme nog niet effektief en kan voor zeer lage 

temperaturen een spinglasachtige toestand worden waargenomen. Analoog aan 

II-VI DMS is deze toestand een gevolg van de random verdeling van de magnetische 

ionen over het rooster en antiferromagnetische interakties. Vervolgens kan bij 

p ~ Pcrit bestudeerd worden hoe het RKKY mechanisme aktief wordt en ferromagne

tische ordening optreedt. Tenslotte kan dan voor zeer hoge gatendichtheden in de

tail worden waargenomen hoe als gevolg van de oscillerende staart van de RKKY 

interaktie competitie in gang wordt gezet tussen ferro- en antiferromagnetische 
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interakties, waardoor opnieuw een spinglas toestand kan ontstaan. Het fysisch 

mechanisme achter dit spinglas is echter van een geheel andere andere aard dan voor 

p < Pcrit! (Dit wordt nader toegelicht in §4.2.) Hoewel de essentiële ingrediënten 

van deze mechanismen bekend zijn, bestaat er ondanks grote experimentele en theo

retische inspanningen nog een grote diskrepantie tussen de waargenomen verschijn

selen en de voorgestelde modellen [MYD86]. Als in IV-VI DMS voor zeer hoge 

gatendichtheden een spinglas toestand kan worden waargenomen, kan dit wellicht 

unieke informatie opleveren over het basismechanisme van een spinglas. Daarom 

zijn grote inspanningen gerechtvaardigd om in IV-VI DMS voor p > Pcrit een even

tuele spinglas toestand experimenteel aan te tonen. 

In hoofdstuk 5 van dit verslag wordt voor het eerst een samenhangend geheel van 

experimenten gepresenteerd, dat zeer sterke aanwijzingen brengt dat deze spinglas 

toestand inderdaad bestaat. Een gedeelte van deze metingen zijn afzonderlijk gerap

porteerd in enkele stageverslagen [KEM90, WIL90, EIS91, KEI91, ROP91]. In sa

menhang hiermee zijn gedetailleerde, numerieke berekeningen uitgevoerd aan de 

RKKY interaktie in (P)SMT [GR091]. Hierbij wordt de exacte bandstruktuur (met 

name de anisotropie van de E-band) in rekening gebracht. 

In dit verslag wordt eerst een beschrijving gegeven van de gebruikte methoden ter 

preparatie van IV-VI DMS. Tevens worden preparatie en inleidende magnetisatie

metingen aan Ge0.97Mn0.03Te, Sn1_xGdxTe (x= 3 en 6 at.%) en Sn0•9Mno.1Te be

schreven (hoofstuk 2). Het tweede gedeelte van het verslag is gewijd aan het magne

tisch gedrag van (P)SMT bij extreem hoge gatendichtheden en kleine Mn-gehaltes 

(x~ 4%). Eerst wordt een zeer beknopt overzicht gegeven van de bekende mecha

nismen voor de indirekte interaktie tusssen de magnetische ionen (§ 3.1 ). Het 

(gemodificeerde) RKKY model wordt in enig detail besproken (§ 3.2 tot en met 

§ 3.4). Hoofdstuk 4 geeft een beschrijving van enkele magnetische eigenschappen van 

fermmagneten en (re-entrant) spinglas systemen. In hoofdstuk 5 wordt eerst een 

overzicht gegeven van het bekende magnetische gedrag van (Pb)SnMnTe. Ver

volgens worden de resultaten van de metingen aan (P)SMT bij extreem hoge gaten

dichtheden beschreven en bediscussiëerd. Het verslag wordt besloten met de con

clusies en aanbevelingen voor verder onderzoek (hoofdstuk 6). 



Hoofdstuk 2 

2.1 Inleiding 

Preparatie van IV-VI verdunde 
magnetische halfgeleiders 

Voor goed onderzoek in de vaste stof fysica is het van groot belang om over goed 

gedefiniëerde preparaten te beschikken. Schijnbare details in de preparatie van ma

terialen kunnen soms een dramatische invloed hebben op de eigenschappen [COC74, 

CRA80). Daarom wordt in dit hoofdstuk vrij uitgebreid ingegaan op de preparatie 

van DMS. Eerst wordt beschreven hoe de preparaten gegroeid worden(§ 2.2) en hoe 

de gatendichtheid met behulp van isotherme annealing gemanipuleerd kan worden 

(§2.3). Ter karakterisering van de struktuur en samenstelling van de preparaten is 

gebruik gemaakt van röntgen poeder diffraktie en electron probe micro analysis 

(EPMA). De gatendichtheid is bepaald uit de Hallkonstante RH, die gemeten is met 

behulp van de van der Pauw methode [P AU58). Het principe van deze meet

methoden is beschreven door Stoffels [ST090). 

De gatendichtheid van een halfgeleider is in principe temperatuurafhankelijk, maar 

voor PS(M)T is bekend dat deze beneden circa 100 K constant wordt [OCI74, 

ST090A). Tenzij anders vermeld worden daarom steeds de schijnbare gatendicht

heden p77* bij T = 77 K vermeld. In §3.3 worden de bandenstruktuur en enkele 

transporteigenschappen van de halfgeleidende host kort besproken. Hierbij zal ook 

het verschil tussen de werkelijke en schijnbare gatendichtheid behandeld worden. 

De beschreven opstellingen zijn al succesvol gebruikt voor de groei en annealing van 

vrijwel éénkristallijn SnMnTe met Mn-gehaltes tot 6 at.% [ELT89, ST090). De 

preparatie van kristallen SnMnTe met vergelijkbare Mn-gehaltes wordt daarom 

niet meer uitgebreid beschreven. Een overzicht van de gegroeide systemen alsmede 

de relevante groeiparameters is opgenomen in Appendix A. Als uitbreiding op het 

bestaande onderzoek is het interessant om andere materialen te groeien. In voort

zetting van eerder werk [B0090, ST090, VEL90) is geprobeerd polykristallijn 
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Ge0. 97Mn0.03Te te groeien. De gatendichtheden in Ge(Mn)Te zijn een orde groter 

dan de gatendichtheden in het zeer verwante Sn(Mn)Te. Met name met het oog op 

de in hoofdstuk 5 beschreven ontwikkelingen is dit daarom een zeer interessante 

DMS. Groei, karakterisatie en enkele eigenschappen van dit materiaal zijn beschre

ven in §2.4.1. 

Bovendien is het interessant om het gedrag van andere magnetische ionen dan Mn2+, 
opgelost in een halfgeleidende host, te bestuderen. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht 

worden aan zeldzame aarde elementen. Hoewel met name over het magnetisch ge

drag van PbGdTe enkele publikaties zijn verschenen, zie bijvoorbeeld [BA U87] en 

[GOR87], is dit een nog vrijwel onontgonnen terrein. Daarom is geprobeerd SnGdTe 

met 3 en 6 at.% Gd te groeien. Tenslotte is ter uitbreiding van het onderzoek 

SnMnTe met een Mn-gehalte van 10 at.% gegroeid. Preparatie, karakterisatie en 

enkele eigenschappen van deze materialen zijn beschreven in §2.4.2 en §2.4.3. Aan 

Sn0. 9MnuTe zijn daarnaast oriënterende magnetisatiemetingen uitgevoerd (§2.4.4). 

2.2 Bridgman kristalgroei opstelling 

De meeste verdunde magnetische halfgeleiders kunnen worden gegroeid volgens de 

Bridgman methode. De methode en de gebruikte opstelling worden uitgebreid be

schreven door Stoffels [ST090]. Met deze opstelling zijn SnMnTe preparaten ge

groeid, die bestaan uit een aantal éénkristallen met afmetingen tot circa 1 cm 3. De 

Bridgman methode bleek echter niet geschikt te zijn voor de groei van homogene 

GeMnTe éénkristallen [ST090]. Daarom is geprobeerd homogeen polykristallijn 

GeMnTe te prepareren door middel van quenchen van de reaktietemperatuur naar 

kamertemperatuur. De manier waarop dit gedaan is, is beschreven in §2.4.1. 

Bij de gehanteerde Bridgman methode wordt een kwarts ampul met een spitse punt 

gereinigd door spoelen met aceton, alcohol en gedemineraliseerd water, etsen met 

een HF oplossing en ontgassen gedurende 3 uur bij een temperatuur van 700°C en 

een druk van minder dan 10-6 mbar. Door middel van pyrolyse van absolute aceton 

wordt een beschermende koolstoflaag op de ampulwand aangebracht. De ampul 

wordt daarna gevuld met de gewenste hoeveelheden uitgangsstoffen en opnieuw ge

evacueerd tot een druk van minimaallO-s mbar. De ampul wordt dichtgesmolten en 

met de punt onderin in de oven gehangen. De oven wordt vervolgens verhit tot een 

temperatuur van circa 50°C boven het smeltpunt van de te groeien stof, waarna de 
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oventemperatuur konstant op deze waarde wordt gehouden. Dan wordt de ampul 

circa 6 uur getrild om een homogene verdeling van de uitgangsstoffen te bereiken en 

om bellen uit de vloeistof te verwijderen. 

Vervolgens wordt de groei van het kristal gestart door de ampul met behulp van een 

stappenmotor en een vertragingskast langzaam in een temperatuurgradiënt te laten 

zakken (zie figuur 2.1). De stappenmotor wordt gestuurd door een computer en 

dankzij de vertragingskast is de stapgrootte in de beweging van de ampul kleiner 

dan 1 J.Lm. De temperatuurgradiënt is van nature in de oven aanwezig door het 

temperatuurverschil tussen het midden en de bodem van de oven. 

Dankzij de spitse punt van de ampul kan de kristalgroei in één punt beginnen en, 

mits groeisnelheid en temperatuurgradiënt aan bepaalde voorwaarden voldoen, zal 

kristalgroei alleen plaats vinden aan het grensvlak tussen kristal en vloeistof (zie 

verder). Zo kan in principe één groot éénkristal gegroeid worden. In de praktijk 

wordt de grootte van de éénkristallen beperkt, omdat kristalgroei niet alleen plaats 

vindt aan het grensvlak kristal-vloeistof, maar ook aan de wand van de ampul. 

Bovendien kunnen door het krimpen van de ampul bij het afkoelen roosterfouten 

geïntroduceerd worden en kan het kristal beschadigd worden. Een koelsnelheid van 

minder dan o.soc per minuut blijkt in de beschreven opstelling voldoende te zijn 

om barsten van de ampul of het kristal te voorkomen [SWA90]. De gegroeide kris

tallen hebben doorgaans een massa van 40 g, een lengte L van circa 8 cm en een 
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diameter D van 13 mm (zie ook figuur 2.5). De groeisnelheid kan in principe inge

steld worden op elke gewenste waarde beneden 15 mm/h. In de praktijk worden 

waarden tussen 2.2 en 1.1 mm/h gebruikt. De ampul zakt over een afstand van 

37 cm, zodat de totale groeitijd dan 7 tot 14 dagen bedraagt. 

Indien met de Bridgman methode een meer-componenten materiaal gegroeid wordt, 

waarvan in het fasediagram de liquidus- en solidus-lijn niet samenvallen, zal in de 

lengterichting van het materiaal een concentratiegradiënt optreden. Dit kan geïllu

streerd worden aan de hand van het fasediagram van PbTe-SnTe (zie figuur 2.2). 

Als de uitgangsconcentratie SnTe in de vloeistof C0 bedraagt, zal kristallisatie be

ginnen als de temperatuur in de punt van de ampul is gedaald tot T 0. De concen

tratie SnTe in de vaste fase zal dan echter C5 bedragen, zodat de concentratie C1 in 

de vloeibare fase zal toenemen. Daardoor zal gedurende de groei ook het gehalte 

SnTe in het kristal toenemen. Er kan worden aangetoond dat voor een constante 

distributiecoëfficiënt k = C5/C11 verwaarloosbare diffusie in de vaste fase en oneindi

ge diffusie in de vloeibare fase de volgende uitdrukking geldt voor de concentratie 

C5(x) in de vaste fase [ST090]: 

(2.1) 

met g de fraktie gestold materiaal. Hierbij is tevens aangenomen dat er geen convec

tie in de vloeistof optreedt en dat er geen radiële concentratiegradiënten optreden. 

Als er rekening moet worden gehouden met een eindige diffusie in de vloeistof, zal er 

tevens een significante concentratiegradiënt in de vloeistof optreden: het Sn-gehalte 

dicht bij het grensvlak is hoger dan het gemiddelde gehalte in de vloeistof (zie 

figuur 2.3a). Uit het fasediagram volgt dat de stoltemperatuur T5 dan afneemt. Als 

er een te kleine temperatuurgradiënt a wordt aangelegd, kan nu in de vloeistof ook 

kristallisatie optreden op andere plaatsen dan het grensvlak :z:g. Dit is geïllustreerd 

in figuur 2.3b. Voor dT/dx = a1 kan er alleen vloeistof stollen bij x= Xg. Als de 

gradiënt echter gelijk is aan a2, is voor Xg ~ x ~ x2 de temperatuur in de vloeistof 

kleiner dan de stoltemperatuur. In dit hele gebied zal dus kristallisatie optreden, 

waarbij de voorkeursoriëntatie van het al gegroeide kristal verloren gaat. Dit wordt 

aangeduid met constitutional supercooling. 

Er kan worden aangetoond dat de groeisnelheidven de temperatuurgradiënt dT/dx 

aan vergelijking 2.2 moeten voldoen om supercooling te voorkomen: 
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(2.2) 

met m helling van liquidus lijn, 

D diffussie constante van de opge

loste stof in de vloeistof. 

Het rechterlid van deze vergelijking wordt 

bepaald door de eigenschappen van de ge

bruikte stoffen; het linkerlid wordt bepaald 

door de experimentele omstandigheden. 

Voor de gebruikte oven is dT/dx ~ socjcm 
[BRA89] en door een geschikte keuze van v 

kan in principe altijd aan voorwaarde 2.2 

worden voldaan. Het zal echter duidelijk 

zijn dat dit kan leiden tot onhanteerbaar 

lange groeitijden; zo is door Boomkamp af

geschat dat voor de groei van Geo.97Mno.o 3-

Te in de gebruikte opstelling een groeitijd 

van circa 9 maanden vereist is [B0090]. 

Voor deze materialen kunnen verschillende 

alternatieven overwogen worden. Er kan 

gebruik gemaakt worden van de zogenaamde 

Bridgman-Stockbarger methode, waarbij 

door gebruik van een twee-zone oven een 

scherpe temperatuurgradiënt wordt aange

legd (figuur 2.4). Ook zou er gedacht kun

nen worden aan methoden, waarbij niet uit 

een vloeibare fase wordt gegroeid, zoals 

MBE. Voor realisatie van deze alternatieven 

moet echter een geheel nieuwe opstelling 

gebouwd worden of moet worden uitgeweken 
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naar faciliteiten elders. Een ander alterna- Figuur 2.4 Opstelling voor kristalgroei 

tief is in eerste instantie de eis van éénkris- volgens de Bridgman-Stockbarger methode 

tallijn materiaal te laten vallen. In een later [LOV77]. 
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stadium zou dan desgewenst nog geprobeerd kunnen worden om via zone melting 

hieruit éénkristallen te verkrijgen. 

Relatie 2.1 is getoetst voor een kristal Pb0.52Sn0.48Mn0.03Te. De getrokken lijnen in 

figuur 2.5 zijn fits van de meetpunten aan vergelijking 2.1 [SWA90]. Voor het Sn

profiel wordt de beste fit verkregen met een distributiecoëfficiënt k = 0.83, wat goed 

overeenstemt met de waarde die afgeleid kan worden uit het PbTe-SnTe fasedia

gram: k ~ 0. 78. Hieruit volgt dat dit fasediagram niet significant beïnvloed wordt 

door de toevoeging van enkele procenten Mn. Bovendien duidt dit erop, dat de 

kristalgroei alleen plaats heeft gevonden aan het grensvlak vast-vloeistof, zodat 

blijkbaar geen supercooling is opgetreden. Uit de fit van de data voor het 

Mn-gehalte volgt k = 0.86. 

Uit het gegroeide kristal worden loodrecht op de groeirichting preparaten met een 

dikte van circa 2 mm gezaagd. Eventuele verontreinigingen aan de oppervlakte van 

het kristal worden weggeschuurd. Uit de verkregen schijf met een doorsnede van 

circa 12 mm kunnen doorgaans twee of drie samples worden genomen, waaraan 

metingen verricht kunnen worden. Uit figuur 2.6 kan worden afgeleid, dat voor 

xfL < 0.8 de variatie in Mn-gehalte over de typische dikte van een preparaat 

kleiner is dan 4%. Gezien de nauwkeurigheid van de technieken waarmee het Mn-
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gehalte van een preparaat bepaald kan worden (zie de foutenbalkjes in figuur 2.6) 

kunnen deze preparaten als homogeen worden beschouwd. Voor x/L > 0.8 worden 

geen preparaten genomen. 

De hier beschreven concentratieprofielen zijn bepaald voor Pb0.52Sn0.45Mn0.03Te. De 

gegevens die met behulp van EPMA zijn verkregen voor het Mn-profiel in SnMnTe 

leveren echter een vergelijkbaar beeld op. De analyses zijn alleen uitgevoerd voor 

xfL < 0.8 en gaven steeds een Mn-gehalte te zien, dat circa 10% kleiner is dan de 

nominale waarde. De experimentele resolutie is echter onvoldoende om een duide

lijke trend aan te kunnen wijzen. In Appendix B worden voor de gegroeide kristallen 

de Mn-gehaltes die bepaald zijn met behulp van EPMA vergeleken met waarden die 

zijn berekend uit het Curie-Weiss gedrag van de magnetisatie en de susceptibiliteit. 

Deze resultaten laten in het algemeen een goede overeenkomst zien. 

2.3 Isotherme annealing 

De ladingsdragersdichtheid in IV-VI DMS kan gemanipuleerd worden door middel 

van een proces dat bekend staat als isotherme annealing. Het principe van dit proces 

zal worden toegelicht aan de hand van de verbinding SnrTe en is gebaseerd op het 

feit dat deze verbinding een stabiele en homogene vaste fase vormt voor een beperkt 

interval van f. Dit is te zien in figuur 2.6a, waarin het homogeniteitsgebied van 

SnrTe dicht bij de stoichiometrische verhouding (f = 1) is weergegeven. Hieruit 

blijkt dat deze verbinding alleen homogeen is, als er een geringe overmaat aan Te 

aanwezig is (1.00 < f < 1.02). Dit impliceert dat in het rooster het aantal metaal

vacatures domineert over het aantal Te-vacatures. Nu kan aangetoond worden, dat 

elke Te-vacature resulteert in 2 bandelektronen en elke metaalvacature in 2 gaten. 

Zodoende kan de afwijking in de stoichiometrie direkt gerelateerd worden aan de 

ladingsdragersdichtheid (zie figuur 2.6b ). 

Omgekeerd volgt hieruit dat de ladingsdragersdichtheid beïnvloed kan worden door 

manipulatie van de verhouding Sn/Te. Door een preparaat bij een hoge temperatuur 

(bijvoorbeeld 7000C) bloot te stellen aan een damp die rijk is aan Sn, zal het Sn

gehalte toenemen. Het aantal metaalvacatures, en daarmee de gatendichtheid, 

neemt zodoende af. Een analoge redenering gaat op voor annealing met Te, waarbij 

de gatendichtheid dus toeneemt. Door het preparaat voldoende lang (meestal1 tot 7 

dagen) aan de damp bloot te stellen wordt een evenwicht bereikt. Dit evenwicht 
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wordt "ingevroren" door het preparaat zo snel mogelijk naar kamertemperatuur af 

te koelen ( quenchen). Bij kamertemperatuur is de diffusie zo langzaam dat de inge

vroren toestand behouden blijft. Deze techniek is voor het eerst toegepast voor 

PbTe door Brebrick [BRE60] en is ook succesvol toegepast voor onder andere SnTe 

[BRE63] en PbSnTe [HEW73]. 

De belangrijkste beperking bij dit proces is het beperkte homogeniteitsgebied van 

SnrTe. Daardoor is het onmogelijk om door annealing met Sn of Te gatendichtheden 

p300 < 2·1020 cm-3 of p300 > 20·1020 cm-3 te bereiken (zie figuur 2.6a). Deze beper

king kan in principe omzeild worden door annealing met andere elementen. Hierbij 

kunnen twee categoriën onderscheiden worden: elementen met een aan Sn2+ of Te2-

gelijkwaardige valentie (bijvoorbeeld Zn) en elementen met een andere valentie. 

Annealing met Zn van SnMnTe is succesvol toegepast door Inoue et al. [IN076] en 

v.d. Hoek [HOE88]. Hierbij zijn gatendichtheden van 1·1020 cm-3 gerapporteerd. 

Deze lage gatendichtheden kunnen verklaard worden met de aanname dat de Zn-Te 

binding sterker is dan de Sn-Te binding. Daardoor wordt de vrije energie van het 

rooster verlaagd als de Zn-ionen de Sn-vacatures opvullen. De gatendichtheid wordt 

dus verlaagd doordat metaalvacatures opgevuld worden. Deze hogere bindingsener

gie verklaart ook de relatief lage ladingsdragersdichtheid van II-VI DMS, zoals 

CdMnTe en ZnMnTe. 
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Bij annealing met andere, niet-bivalente elementen, zoals Na1+, wordt het materiaal 

gedoteerd. Door het niet-bivalente karakter van deze ionen worden acceptor- of 

donor-nivo's in de bandenstruktuur aangebracht. Deze methode is voor SnTe met 

name toegepast door Brebrick [BRE63] met Cu en Bi en door Ocio [OCI74] met Na. 

Het risico is wel aanwezig dat door het toevoegen van deze (niet-magnetische) 

verontreinigingen tevens andere eigenschappen van de host worden beïnvloed. Alle 

annealingen in dit onderzoek zijn daarom uitgevoerd met Sn of Sn0.47Te0.53 als 

bronmateriaaL Toepassing van zuiver Te bleek niet mogelijk, omdat daardoor de 

preparaten ernstig beschadigd worden. Ook in de literatuur wordt melding gemaakt 

van beschadiging van de preparaten tijdens de annealing. Door Brebrick is aantas

ting van de preparaten als gevolg van smelten en sublimeren waargenomen. Dit 

werd toegeschreven aan het optreden van geringe temperatuurverschillen in de 

ampul (bij soooc circa 1.25oc over een afstand van 5 inch) [BRE60]. Hewes et al. 

rapporteren het optreden van een proces, aangeduid met "thermal etching", dat 

voorkomen kan worden door de ampullen voor het afsmelten te vullen met circa 200 

mbar argon [HEW73]. 

Gezien de rapportage van Brebrick is geprobeerd door toepassing van een zogenaam

de liner de temperatuurgradiënt over de lengte van de ampul zo gering mogelijk te 

maken. De liner is een dikwandige RVS buis (binnendiameter 19 mm, wanddikte 

13 mm, lengte 20 cm), die in de oven wordt geplaatst. De ampul wordt voor de 

annealing in de liner geschoven. De temperatuurverschillen over de lengte van de 

ampul blijken dan circa 5°C te bedragen. In eerste instantie zijn hiermee enkele 

annealingen uitgevoerd zonder argon in de ampul in te laten. Het blijkt dat als ge

volg van dit temperatuurverschil zich dan grote kristallen vormen in de koudste 

punt van de ampul. Daarom is in navolging van Hewes et al. overgegaan tot het 

inlaten van circa 280 mbar argon in de ampul. Condensatie in de punt van de ampul 

blijft dan beperkt tot enkele zeer kleine kristallieten, die net met het blote oog 

zichtbaar zijn. 

Om de invloed van de temperatuurgradiënt te verminderen is bovendien geprobeerd 

een kleine wijziging in het ontwerp van de ampullen aan te brengen. Aanvankelijk 

werden het preparaat en het bronmateriaal van elkaar gescheiden door middel van 

een dammetje in de ampulwand (figuur 2. 7a). Deze scheiding is noodzakelijk, omdat 

het bronmateriaal (gedeeltelijk) vloeibaar kan zijn bij de annealingstemperaturen. 

Hierdoor bevinden het preparaat en het bronmateriaal zich wel op verschillende 
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temperaturen. Om dit te vermijden is ge

bruik gemaakt van een ampul, waarin een 

schotje is aangebracht (figuur 2. 7b ). Als het 

preparaat op het schotje wordt gelegd en 

het bronmateriaal eronder bevinden beiden 

zich op dezelfde temperatuur. Hoewel door 

Harman melding wordt gemaakt van het 

gebruik van dit ontwerp [HAR74], bleek na 

annealing met dit ampul de gatendichtheid 

niet of nauwelijks veranderd. Mogelijk is dit 

veroorzaakt door een gereduceerd damp-
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transport als gevolg van het gebruik van Figuur 2.7 Schets van de gebruikte 

argon. Het gebruik hiervan wordt door annealingsampullen. (P) = preparaat, (B) 

Harman niet gemeld. Gezien het onbevredi- = bronmateriaaL Ampul (a) is in de prak

gende resultaat is ontwerp (b) niet meer tijk gebruikt. 

gebruikt. 

Voor de annealing worden de kwarts ampullen zorgvuldig gereinigd en ontgast (zie 

§2.2). Het preparaat wordt gereinigd met alcohol. Als bronmateriaal wordt gebruik 

gemaakt van commerciëel verkrijgbaar 5N zuiver Sn of polykristallijn Sn0. 47Te0.53 . 

Dit SnTe is zelf geproduceerd door 5N zuiver Sn en Te 3! uur bij 850°C te laten 

reageren en daarna te quenchen naar kamertemperatuur. De ampul wordt gevuld 

met preparaat en bronmateriaal en vervolgens afgepompt tot een druk van minder 

dan 10-6 mbar. Vóór het dichtsmelten wordt de ampul gevuld met circa 280 mbar 

argon. Het slijpstuk wordt afgesmolten of afgezaagd van de ampul en de ampul 

wordt in de liner in de oven geplaatst. 

De oven wordt vervolgens in circa 7 uur verwarmd tot de gewenste annealings

temperatuur is bereikt. De grens van het homogeniteitsgebied van SnTe loopt voor 

temperaturen tot circa 70ooc vrijwel vertikaal (zie figuur 2.6b). Voor het bereiken 

van extreem hoge of lage gatendichtheden is de exacte temperatuur dus niet rele

vant. Omdat het evenwicht tussen damp en preparaat zich wel sneller instelt voor 

hogere temperaturen, is er voor gekozen om alle annealingen bij 700°C uit te voeren. 

Na circa 60h annealing worden de ampullen in een bak water naar kamertempera

tuur gequencht. 
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Figuur 2.8 Het homogeniteitsgebied van Pbt-xSnx Te [NIM83). 

De op deze wijze geannealde preparaten hebben allemaal zeer lage of zeer hoge 

gatendichtheden (p 300 !:::! 4·1020. cm-3 resp. 20·1020 cm-3). De randen van de prepa

raten zijn scherp, maar het oppervlak vertoont in het algemeen enkele putjes. Bij 

het quenchen slaat damp neer op het preparaat; deze aanslag is echter eenvoudig 

weg te schuren. 

Op volledig analoge wijze kan ook de ladingsdragersdichtheid in (Pb1_ySny )rTe ge

manipuleerd worden. Hierbij moet echter wel rekening worden gehouden met de 

extra compositieparameter y. Uit figuur 2.8 blijkt, dat in het algemeen met een 

kleiner wordende Pb/Sn verhouding de gatendichtheid toeneemt. Daarom moet in 

principe als bronmateriaal steeds gebruik worden gemaakt van materiaal met een 

verhouding Pb/Sn die gelijk is aan de verhouding in het preparaat. De in dit onder

zoek gebruikte PbSnMnTe preparaten zijn overigens allemaal gegroeid en gean

nealed bij het Institute of Physics, Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland. 

Een overzicht van alle overige geannealde preparaten, waarvan in dit onderzoek 

gebruik is gemaakt, is opgenomen in Appendix A. 
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2.4 Experimenten 

2.4.1 Groei en karakterisatie GeMnTe 

In deze paragraaf wordt eerst een overzicht gegeven van de bekende, relevante 

eigenschappen van Ge(Mn)Te. Na een summiere beschrijving van eerdere pogingen 

om éénkristallen te groeien wordt de preparatie van polykristallijn materiaal be

schreven. De resultaten van een magnetisatiemeting worden besproken, waarna con

clusies en aanbevelingen ten aanzien van het prepareren van GeMnTe worden 

gegeven. 

Eigenschappen GeMnTe 

De bandstruktuur van de host GeTe vertoont waarschijnlijk grote kwalitatieve over

eenkomsten met de verwante halfgeleiders PbTe en SnTe (zie figuur 2.9) [LEW73, 

LOV77]. In het L-punt van de Brillouin zone bevinden zich een niet-parabolische 

geleidings- en valentieband, gescheiden door een bandgap Eg~ 0.2 eV. Langs de 

E-as bevinden zich een parabolische geleidings- en valentieband, van elkaar ge

scheiden door een energie E1 ~ 0.75 eV. De tweede valentieband VB2 bevindt zich 

ongeveer 0.28 eV onder de eerste. Door Lewis zijn waarden voor de effectieve 

massa's van de gaten in VB1 en VB2 gerapporteerd van m1* = 1.2·me respektieve

lijk m2* = 5.0· me [LEW73]. Uit de data van Lewis volgt bovendien, dat voor 

p ~ 1021 cm-3 het Ferminivo de tweede valentieband bereikt. Analoog aan de situatie 

in (Pb )SnMnTe zou dit betekenen, dat voor de magnetische interakties in GeMnTe 

een kritische gatendichtheid Pcrit ~ 10·1020 cm-3 kan bestaan, waarbij het karakter 

of de sterkte van de interakties bijna stapsgewijs verandert (zie ook §3.2). Hierbij 

dient echter opgemerkt te worden, dat daarnaast resultaten gerapporteerd zijn, die 

wijzen op het bestaan van slechts één niet-parabolische band. Het bestaan van een 

tweede valentieband is dus (nog) geen vaststaand feit. 

De gatendichtheden en effectieve massa's in GeMnTe zijn groot genoeg om het 

RKKY interaktie mechanisme effectief te maken. Dit wordt bevestigd door metin

gen van de magnetische eigenschappen van GeMnTe, gerapporteerd door verschil

lende auteurs. De resultaten van Rodot et al. [ROD66] tonen alleen aan dat 

GeMnTe ferromagnetisch ordent. Er is geen duidelijke systematiek in de waarden 

van 8 als functie van x of p, wat wordt toegeschreven aan het optreden van inhomo

geniteiten op microscopische schaal. Door Cochrane et al. [COC74] worden ferro

magnetische ordeningen gemeld voor Mn-gehaltes x van 0.5 tot 50 at.% en gaten-
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dichtheden p ~ (10-20)·1020 cm-3. Dit wijst op sterke long range interakties, die 

alleen verklaard kunnen worden via het RKKY mechanisme (zie hoofdstuk 3). Het 

gedrag van de Curie-Weisss temperatuur 8 als functie van x is weergegeven in 

figuur 2.10. Uit het lineaire gedrag voor x< 0.2 kan een waarde voor de exchange 

integraal J5d = 0.9±0.1 eV worden afgeleid. Deze waarde is in goede overeenstem

ming met waarden die door dezelfde auteurs zijn afgeleid uit transportmetingen. 

Harnasaki [HAM79] rapporteert resultaten van susceptibiliteitsmetingen voor 

Ge1_x-yPbyMnxTe met 2% ~x ~10% en 0% ~ y ~10%. De resultaten voor 

GeMnTe zijn kwalitatief in goede overeenstemming met Cochrane et al. De orde 

van grootte van 8 stemt overeen (70 K voor x= 10%), maar 8 is niet lineair af

hankelijk van x. Dit kan veroorzaakt zijn door verschillende gatendichtheden voor 

de verschillende preparaten. Harnasaki vermeldt voor de GeMnTe preparaten één 

waarde p = 23 · 1020 cm -3 en heeft wellicht ten onrechte verondersteld dat deze 

waarde voor alle preparaten gelijk is. 

Kristalgroei 
Het fasediagram van GeMnTe is weergegeven in figuur 2.11. Als gevolg van de sterk 

hellende liquiduslijn is het met de in gebruik zijnde Bridgman opstelling in de prak

tijk niet haalbaar om aan criterium 2.2 te voldoen [B0090]. Desondanks zijn drie 

pogingen gedaan om toch éénkristallijn Ge0. 97Mn0.03Te te prepareren met groei

tijden uiteenlopend van 40 uur tot 10 dagen. In twee gevallen kon met EPMA aan

getoond worden dat de kristallen inhomogeniteiten vertoonden. Voor preparaat 53, 
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dat gegroeid is met een groeitijd van 10 da

gen, kon met EPMA geen inhomogeniteiten 

worden aangetoond [VEL90]. Magnetische 

metingen toonden echter aan, dat de Mn

ionen niet random over het rooster verdeeld 

waren [B0090]. Aangezien de resolutie van 

EPMA circa 1 J.Lm2 bedraagt, moeten de 

inhomogeniteiten dus op een kleinere schaal 

voorkomen. 

1WO~--~----~--~----~--~ 

Gezien deze resultaten is besloten de eis van 

éénkristallijniteit te laten vallen en poly

kristallijn GeMnTe te gaan groeien. Hiertoe 

is een nieuwe, vertikaal geplaatste buisoven 

geïnstalleerd, waarmee het preparaat direkt 

van de reaktietemperatuur naar kamertem

peratuur kan worden gequencht. De ampul 

heeft dezelfde vorm als de ampullen die voor 

Bridgman groei worden gebruikt en wordt 

op de gebruikelijke manier schoongemaakt 

en voorzien van een koolstoflaag (zie §2.1 ). 

De ampul wordt gevuld met afgewogen hoe

veelheden Ge, MnTe2 en Te, geëvacueerd en 

dichtgesmolten. Vervolgens wordt de ampul 

rustig verwarmd tot 850°C, waarna de tem-

peratuur 16 uur op deze waarde gehouden 

wordt om de reaktie plaats te laten vinden. 

Om een zo homogeen mogelijk preparaat te 
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getrild. Daarna wordt de ampul in een bak GeMnTe [JOH61]. 

water naar kamertemperatuur gequencht. 

Van het aldus gegroeide preparaat zijn de grensvlakken tussen verschillende kristal

lieten ter grootte van enkele mm 3 duidelijk zicht baar. Het röntgen poeder diffraktie 

spektrum is consistent met het berekende spektrum voor Ge0.97Mn0.03Te [ST090]. 

Dit suggereert dat het gegroeide materiaal homogeen en eenfasig GeMnTe is. 
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Magnetisatie 

De magnetisatie M als functie van de temperatuur T is gemeten van een preparaat 

dat op een willekeurige plaats uit het gegroeide materiaal is genomen. Gezien de 

wijze waarop de groei heeft plaatsgevonden worden er geen systematische concen

tratiegradiënten verwacht, zodat dit preparaat representatief voor al het materiaal 

is. De magnetisatie wordt gemeten in een Foner magnetometer (zie §5.1). De resul

taten zijn weergegeven in figuur 2.12. 
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Figuur 2.12 Magnetisatie van Ge0.97Mno.o3Te. 

Uit het gedrag van de inverse van de magnetisatie M-1 als functie T kan direkt wor

den opgemaakt dat de Mn-ionen niet homogeen in het preparaat verdeeld zijn. De 

Curie-Weiss temperatuur e bedraagt circa 17 K en uit de helling van de lijn voor 

T > 25 K kan een Mn-gehalte x = 22% worden afgeleid; dit is een orde van grootte 

hoger dan het nominale gehalte Xnom· Volgens Cochrane et al. correspondeert de 

gevonden waarde voor e met x~ 5% en een Curie temperatuur Tc~ 9 K [COC74]. 

Voor de Curie temperatuur Tc, gedefiniëerd als de temperatuur waarvoor de helling 

dM/dT van de raaklijn aan de M(T)-curve maximaal is (zie §4.1), geldt 

Tc~ 2.5 K. 

Discussie en conclusies 

De zojuist beschreven resultaten tonen duidelijk aan dat de Mn-ionen niet homo

geen in het preparaat verdeeld zijn. Alleen het quenchen van het preparaat van de 

reaktietemperatuur naar kamertemperatuur is dus niet voldoende om homogeen 

GeMnTe te verkrijgen. 
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In de literatuur wordt alleen melding gemaakt van de preparatie van polykristallijn 

GeMnTe, waarbij steeds maatregelen moeten worden genomen om een homogene 

verdeling van de magnetische ionen te verzekeren. Volgens Cochrane et al. is het 

voor het verkrijgen van homogene, polykristallijne preparaten noodzakelijk om na 

het reageren van de uitgangsstoffen het gevormde GeMnTe nog 24 uur te annealen 

op circa 750DC [COC74]. Harnasaki verkreeg vrijwel homogene preparaten door 

enkele malen de reactieprodukten te vergruizen en opnieuw te laten reageren 

[HAM79]. 

Lewis meldt de preparatie van grote, homogene en eenfasige GeMnTe preparaten 

met Mn-gehaltes tot 5% via een zone fusion techniek [LEW68]. Bij deze techniek 

wordt in een kwarts ampullangs een circa 15 cm lang GeTe preparaat poedervormig 

MnTe verdeeld. De reaktie wordt uitgevoerd door de horizontaal geplaatste ampul 

met een snelheid van enkele mm/h door een hete zone (circa 2 cm lang) te trekken. 

De homogeniteit is alleen beoordeeld aan de hand van EPMA resultaten en er is niet 

vermeld of het resulterende GeMnTe éénkristallijn of polykristallijn is. 

Gezien de resultaten met en de eenvoudig te realiseren uitvoering van de methode, 

beschreven door Cochrane et al., verdient het aanbeveling om in navolging hiervan 

ook over te gaan tot annealing van GeMnTe voordat de ampul gequencht wordt. 

Gezien de hoge gatendichtheden die in GeMnTe bereikt kunnen worden en de ont

wikkelingen, beschreven in hoofdstuk 5 van dit verslag, is het zeker de moeite waard 

om opnieuw te proberen dit materiaal te synthetiseren. 

2.4.2 Groei en karakterisatie SnGdTe 

Inleiding 

Het is interessant om het gedrag van andere magnetische ionen dan Mn2+ in de host 

SnTe te bestuderen, omdat hiermee het universele karakter van de RKKY interaktie 

in DMS bevestigd kan worden. Ook kunnen hieruit wellicht aanwijzingen verkregen 

worden over de oorzaak van de nog bestaande (geringe) discrepanties tussen het 

gemodificeerde RKKY model en de experimentele resultaten voor SnMnTe (zie §3.4 

en §4.3). Tenslotte is het mogelijk dat een ander ion aanleiding geeft tot nieuwe 

(magnetische) verschijnselen. 

Een zeer geschikte kandidaat is de zeldzame aarde gadolinium. De eerste reden hier-
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voor is, dat Gd goed oplost kan worden in de host PbTe, zodat ook voor de groei 

van SnGdTe geen grote problemen verwacht worden. Voor gadolinium is bekend dat 

het zich in verbindingen in een Gd3+ toestand bevindt. Voor dit ion is de buitenste 

schil de 4/ schil, die dan 7 elektronen bevat. Deze schil is hiermee voor de helft 

gevuld, wat voor het ion resulteert in een spin S = ! en een baanimpulsmoment 

L = 0. Evenals in het Mn2+-ion, waarin de buitenste 3d5 elektronen verantwoorde

lijk zijn voor S = ~ en L = 0, treden dus geen extra complicaties op vanwege een 

baanimpulsmoment L 'f 0. Dit is de tweede reden waarom Gd een aantrekkelijke 

kandidaat is. 

De derde reden is een gevolg van het feit, dat de 4/ elektronen verantwoordelijk zijn 

voor het netto magnetisch moment van het ion. Het blijkt namelijk, dat deze elek

tronen in een metallisch rooster beter gelokaliseerd zijn dan de 3d elektronen van 

het Mn-ion. Dit is tegengesteld aan de situatie voor vrije atomen! Het is een bekend 

resultaat van de quanturn mechanica, dat voor een vrij atoom voor een toenemend 

schilnummer de straal van de baan van de elektronen toeneemt [GAS74). Op grond 

hiervan zou dus verwacht worden dat juist de buitenste elektronen van het Mn2+_ion 

beter gelokaliseerd zijn. Dit zijn immers elektronen uit de 3d--schil, die voor vrije 

atomen een baan met een kleinere straal beschrijven dan de 4/--elektronen van het 

Gd3+-ion. 

De toestanden van de buitenste (3d- respektievelijk 4}-)elektronen zijn echter alleen 

echte eigentoestanden voor een elektron in het vrije atoom. In een metallisch rooster 

worden de banen van deze elektronen in principe gestoord door de nabijheid van 

zowel andere ionen als vrije geleidingselektronen. Met andere woorden, de Hamil

toniaan voor de gelokaliseerde d- of }-elektronen in het rooster is niet gelijk aan de 

Hamiltoniaan voor dezelfde elektronen in het vrije atoom. Het verschil tussen deze 

Hamiltonianen kan geschreven worden als een storingspotentiaal, die de d- of 

f-eigentoestanden van de buitenste elektronen mengt met de eigentoestanden van de 

vrije elektronen [HAR80). 

Dit probleem kan met verschillende benaderingen voor de storingspotentiaal worden 

behandeld. Eén van deze methoden maakt gebruik van de volledige bandenstruktuur 

van het rooster, terwijl voor andere benaderingen alleen de eigentoestand van het 

vrije atoom van belang is. Desondanks stemmen de resultaten voor de verschillende 

benaderingen binnen 10-20% overeen. Dit betekent dat de eigenschappen van het 

rooster niet van groot belang zijn en dat de baanstraal van de buitenste elektronen 
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voornamelijk afhangt van de eigentoestand van het ongestoorde elektron. De ge

vonden waarden voor de straal van de baan van de 3d-elektronen van Mn 2+ bedra

gen circa 0.8 Á, terwijl de baanstraal voor de 4f-elektronen van Gd3+ daarentegen 

ongeveer 0.4 Á is [STR85]. Er kan dus verwacht worden, dat ook in de hosts PbTe 

en SnTe de 4f-elektronen van het Gd3+-ion beter gelokaliseerd zijn dan de 3d

elektronen van het Mn2+-ion. 

Het feit dat het magnetisch moment voor Gd3+ beter gelokaliseerd is dan voor Mn2+ 

betekent dat ook beter voldaan wordt aan de voorwaarden waaronder het RKKY 

model is afgeleid (zie §3.2). Dit maakt SnGdTe in principe een goed experimenteel 

systeem om de toepasbaarheid van het RKKY model te testen. 

Vanwege deze redenen is geprobeerd om éénkristallijn Sn1_xGdx Te met x= 3 en 

6 at.% te groeien. Eerst worden de bekende eigenschappen van PbGdTe en Sn Gd Te 

zeer kort besproken. Daarna worden kristalgroei en karakterisatie van SnGdTe 

behandeld. 

Eigenschappen SnGdTe en PbGdTe 

De bandenstruktuur van de host SnTe wordt besproken in §3.3. De bandenstruktuur 

van PbTe is hieraan in grote lijnen identiek. Voor magnetische verschijnselen in 

DMS is het essentiële verschil, dat de ladingsdragersdichtheden in PbTe enkele 

orden van grootte kleiner zijn dan in SnTe (zie hoofdstuk 1). 

Voor SnGdTe zijn alleen twee rapportages van NMR en EPR experimenten ge

vonden [HAN87, BAR87]. In beide gevallen zijn de kristallen gegroeid met Bridg

man technieken. Er wordt geen melding gemaakt van problemen bij de groei, maar 

homogeniteit en struktuur worden niet gerapporteerd. De resultaten van de experi

menten duiden erop dat de Gd-ionen in het Sn-subrooster gesubstitueerd zijn en 

dat de momenten antiferromagnetisch gekoppeld zijn. Er zijn aanwijzingen dat be

neden T = 2.5 K voor afnemende temperaturen er toenemende clustering van mag

netische momenten optreedt, "die zeer waarschijnlijk zal leiden tot een of andere 

vorm van magnetische ordening ... voor een zekere lage temperatuur." [HAN87]. De 

antiferromagnetische interakties kunnen het gevolg zijn van een lage gatendichtheid, 

zodat het RKKY mechanisme nog niet effektief is (§3.4). Dit zou consistent zijn met 

gerapporteerde resultaten voor PbGdTe, waaruit blijkt dat het Gd-ion hierin de 

elektronendichtheid verhoogt door het opvullen van Pb-vacatures in het rooster (zie 

ook §2.2) [ZA Y89]. 
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De verwante DMS PbGdTe is de laatste jaren uitgebreider bestudeerd. Uit een 

nauwkeurige analyse van het EPR spectrum is aangetoond dat de Gd-ionen gesub

stitueerd worden in het Pb-subrooster [BAR89]. De transporteigenschappen worden 

niet drastisch beïnvloed door de substitutie van de Gd-ionen [BEL87]. De magne

tische eigenschappen zijn voor Gd-gehaltes tot 11 at.% bestudeerd door verschillen

de groepen [AVE85, BRU87, GOR87, ZA Y89]. Górska et al. melden dat met een 

Bridgman methode homogene éénkristallen zijn gegroeid [GOR87]. In een geval 

wordt een verschil van een faktor 2 tussen de nominale en experimenteel bepaalde 

gehaltes gemeld [AVE85]. Zayachuk et al. hebben op enkele plaatsen in het kristal 

het Gd-gehalte bepaald [ZAY89]. Deze meetpunten zijn weergegeven in figuur 2.14 

en suggereren een eigenaardig Gd-profiel. Deze resultaten duiden erop dat er wel

licht aanzienlijke inhomogeniteiten in de preparaten voorkomen. 

De meeste preparaten zijn n-type met elektronendichtheden van 1019 tot 1020 cm-3. 

Deze waarden zijn hoger dan de dichtheden die in PbMnTe bereikbaar zijn. Dit is 

opnieuw een indikatie dat de Gd-ionen Pb-vacatures opvullen. De gerapporteerde 

interakties zijn antiferromagnetisch met een exchange constante Jfk8 ~ -1 K. 

Groei en karakterisatie 

Er zijn in totaal vier pogingen gedaan om SnGdTe te groeien. Alle kristallen zijn 

gegroeid met een verhouding tussen metaal en niet-metaal van 0.984, teneinde 

midden in het homogeniteitsgebied van SnTe terecht te komen (zie figuur 2.6a). Een 

overzicht van de overige groeiparameters is gegeven in tabel 2.1. Tijdens de groei 

van kristal 57 is in een weekeind de oven afgeslagen. Hierdoor is de temperatuur 

enkele honderden graden gezakt. Daarom is de Bridgman groei gestaakt en is het 

kristal gegroeid door de oven langzaam af te laten koelen. Het resulterende kristal 
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was polykristallijn en is daarom niet verder geanalyseerd. Ook tijdens de groei van 

kristal 62 is als gevolg van een technische storing de oven afgeslagen; de resulteren

de temperatuurdaling bedroeg echter niet meer dan 8°C. Daarom is hierna de Bridg

man groei wel voortgezet. 

Bij visuele inspektie lijken alle kristallen polykristallijn. Het maken van Laue 

opnamen zou hierover uitsluitsel kunnen geven. Röntgen poeder diffraktie toonde 

geen afwijkingen aan ten opzichte van de kristalstruktuur van SnTe. Electron probe 

micro analyse toonde echter aan dat in alle kristallen het gadolinium inhomogeen is 

verdeeld. Ondanks deze inhomogeniteiten vertoont de inverse magnetisatie een 

redelijk Curie-Weiss gedrag. De Gd-gehaltes die hieruit afgeleid kunnen worden 

vertonen echter geen duidelijk verband met de nominale concentratie. Tot besluit 

kan opgemerkt worden, dat er geen aanwijzingen zijn dat voor temperaturen boven 

1.5 Keen magnetische ordening optreedt. 

Tabel2.1 Groeiparameters voor de groei van Snt-xGdx Te kristallen. De 

triltijd is t en de groeisnelheid is v en Xnom is het nominale Gd-gehalte. De 

concentraties zijn gecontroleerd met behulp van EPMA (xepma) en magnetisatie

metingen (xmag) aan een identiek preparaat. De maximale en minimale waarden van 

de EPMA metingen, die over een oppervlak van enkele mm2 zijn gedaan, zijn 

opgenomen. Verder is de analyse voor kristal 63 aan twee preparaten uitgevoerd. 

kristal Xnom t (h) v (mm/h) Xepma Xmag 

60 0.03 7 2.20 0.010--0.073 0.011 

62 0.06 5 2.20 0.010--0.039 0.031 

63 0.06 7 1.54 0.062--0.122 0.096 

63 0.060--0.073 0.058 

Conclusie en aanbevelingen 

Geconcludeerd kan worden, dat het niet is gelukt om homogeen en eenfasig SnGdTe 

te groeien. Het is nog niet duidelijk waardoor de inhomogeniteit van de preparaten 

wordt veroorzaakt. Een mogelijke reden is, dat het gadolinium geoxideerd is voor de 
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Figuur 2.14 Inverse magnetisatie 1/M 
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groei. Bij de preparatie van een ijkpreparaat voor de EPMA metingen is namelijk 

gebleken dat gadolinium zeer snel oxideert. Het verdient daarom aanbeveling om bij 

een volgende poging een eventuele oxidelaag op het gadolinium zorgvuldig te ver

wijderen. Tevens zou het mogelijk kunnen zijn dat de gehanteerde groeitijden te 

kort zijn. Er zou daarom geprobeerd kunnen worden Sn0 •97Gd0 . 03Te te groeien met 

een groeitijd van 14 dagen. Indien dit niet resulteert in bevredigende kristallen kan 

beter worden overgegaan naar preparatie van polykristallijne kristallen. 

2.4.3 Groei en karakterisatie SnMnTe 

De bekende halfgeleidende en magnetische eigenschappen van SnMnTe komen elders 

in dit verslag uitgebreid aan de orde (§3.3 respektievelijk hoofdstuk 5). Bovendien is 

in de groep Coöperatieve Verschijnselen inmiddels ruime ervaring opgedaan met de 

preparatie van SnMnTe met Mn-gehaltes tot 6 at.% [GAS87, ST090). De prepara

tie en karakterisatie van deze materialen wordt daarom niet meer uitgebreid bedis

cussiëerd. De relevante gegevens zijn opgenomen in de Appendix. 

In de literatuur wordt echter de preparatie van homogeen (polykristallijn) SnMnTe 

met Mn-gehaltes tot en met 40 % gerapporteerd [SON76). In voortzetting op het 

werk, verricht in de groep, is daarom geprobeerd om SnMnTe met 10% Mn te groei

en. Daarbij gaat de voorkeur uit naar éénkristallijn materiaal, met name omdat dit 

het mogelijk maakt neutronen diffraktie experimenten uit te voeren. 

Het is gebleken dat met de aanwezige Bridgman opstelling het mogelijk is om vrij-
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wel éénkristallijn Sn0.9Mn0•1Te te groeien. Dit is gedaan met een groeisnelheid van 

1.1 mm/h en een metaal/niet-metaal verhouding f = 0.984, in overeenstemming 

met het bekende fasediagram van SnTe (figuur 2.6a). Het röntgen poeder diffraktie 

spektrum toonde aan dat het rooster de NaCl-structuur van de SnTe host heeft met 

een roosterconstante a0 = (6.273 ± 0.003)Á. Dit stemt goed overeen met de waarde, 

gevonden door Sondermann [SON76). Uit Laue opnamen is gebleken dat in het pre

paraat grote, ten opzichte van elkaar enigszins verdraaide éénkristallen voorkomen 

[VEN90A). Electron probe micro analysis toonde aan dat het preparaat waaraan de 

magnetisatiemetingen zijn verricht (8.9±0.1) at.% Mn bevat en dat dit homogeen in 

het preparaat verdeeld is. De gatendichtheid van dit preparaat is niet bepaald, maar 

het is bekend dat deze voor as grown preparaten circa 10·1020 cm-3 bedraagt. 

Samenvattend kan geconcludeerd worden, dat de preparatie van homogeen en een

fasig Sn0•9Mn0•1Te geslaagd is. Daarom zijn aan dit materiaal enkele oriënterende 

magnetisatiemetingen verricht. Deze metingen worden beschreven in de volgende 

paragraaf. Hierop vooruitlopend kan al wel vermeld worden, dat ook hieruit de 

homogeniteit van het materiaal bevestigd wordt. 

2.4.4 Magnetisatie Sn
0

_
9
Mn

0
_
1 
Te 

De magnetisatie is gemeten met behulp van een Foner magnetometer, die wordt 

beschreven in §5.2. In eerste instantie is de magnetisatie van Sn0•9MnuTe als funk

tie van de temperatuur gemeten, met name om na te gaan of het materiaal inder

daad homogeen is. Daarna zijn ook een hystereselus en enkele M(H) curves bij ver

schillende temperaturen gemeten. 

De magnetisatie van Sn0•9Mn0. 1Te als funktie van de temperatuur is weergegeven in 

figuur 2.15. De inverse magnetisatie M-1 vertoont Curie--Weiss gedrag voor 

T > 20 K. De Curie--Weiss temperatuur 8 bedraagt 16.2±0.5 K en het gehalte Mn

ionen x, dat uit de helling van de lijn kan worden afgeleid, bedraagt 9.9%. Gezien de 

nauwkeurigheid van de meting (circa 10%) stemt dit overeen met de waarde, be

paald met electron probe micro analysis. Uit eerdere resultaten is bekend dat e Jx 
voor p > Pcrit enigszins afhankelijk is van de gatendichtheid; voor p ~ 10·1020 cm-3 

geldt e Jx ~ 1. 7 [EL T89). De gevonden waarde voor e stemt hiermee goed overeen. 

De M(T)--curve is gefit aan de mean field benadering voor een ferromagneet (zie 
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figuur 2.15c). De kwalitatieve overeenkomst 

is goed, maar de gefitte waarde voor de ver

zadigingsmagnetisatie bedraagt slechts 80% 

van de waarde die verwacht wordt op grond 

van de concentratie, bepaald met EPMA. ê 
QJ 

....... 
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.EE 35 

De Curie temperatuur Tc wordt gedefiniëerd ~ ..... 

als de temperatuur waar I dM/ dT I maxi-

maal is (§4.1). Het blijkt dat, onafhankelijk 

van het aangelegde veld, Tc= 14.7±0.2 K. 

Met een uitwendig veld B = 10 Gauss is 

daarnaast de Zero Field Cooled magnetisa

18 

tie (ZFC) als functie van de temperatuur 

gemeten. Hierdoor wordt voor een ferromag- 7. 5 

neet in feite de hysterese bepaald: het ver-

schil tussen de ZFC en de FC curves is bij 6 o 

gegeven temperatuur en veld gelijk aan de ~ 
E 4 5 

"opening" van de hystereselus (zie §4.1). Dit~ 

100 G 

is geverifiëerd voor B = 10 G bij T = 4.2 K :::E 
3.0 30 G 

(zie figuur 2.16): zowel uit het verschil tus-

sen de FC- en ZFC-curves als uit de hystere- 1 . 5 

selus volgt dat L\M = 0.11±0.01 emufg. 
10 G 
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Figuur 2.15 Inverse magnetisatie (a) en 

magnetisatie (b) als funktie van de tempe- :::E 

ratuur van Sn0_9Mno.1Te, alsmede een ver-

gelijking (c) van de experimentele magneti-

satie met de mean field benadering (model

parameters: Tc= 14.7 K, x= 7.43%). 
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Figuur 2.16 FC en ZFC magnetisatie voor H = 10 G (a) en hysterese (T = 
4.3 K) (b) van Sno.gMno.lTe. De inzet in (b) toont de laagveld magnetisatiecurve 

voor T = 4.3 K. 
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Tot besluit is bij een aantal temperaturen de magnetisatie als functie van het extern 

veld H voor velden tot 6 Tesla gemeten. Uit figuur 2.17a blijkt dat voor T < Tc het 

gedrag van de magnetisatie grote gelijkenis vertoont met het gedrag van een ferro

magneet. Daarom wordt de gemeten magnetisatie in figuur 2.17b vergeleken met 

mean field berekeningen voor een ferromagneet. Hoewel er, zoals verwacht, een 

goede kwalitatieve overeenkomst is tussen de meetpunten en de curves, blijft de 

verzadigingsmagnetisatie significant achter bij de waarden die door de theorie voor

speld worden. Dit verschil kan niet verklaard worden door demagnetiserende 

effekten, waardoor de M(H) curve immers alleen langs de H-as verschuift (zie §4.1). 

Uit figuur 2.18 blijkt, dat het gedrag van de magnetisatie zeer grote gelijkenis ver

toont met het gedrag van Sn0•94Mn0.06Te met een vrijwel gelijke gatendichtheid. De 

curve voor Sn0•97Mn0.03Te vertoont echter een enigszins afwijkend gedrag, dat veel 

beter beschreven kan worden met een mean field curve [ELT89]. Dit gedrag wordt 

bevestigd door neutronen diffraktie experimenten van Vennix et al. [VEN90]: de 

magnetisatie als funktie van de temperatuur van Sn0. 97Mn0•03Te kan alleen kwalita

tief beschreven worden met een mean field curve. De gemeten verzadigingsmagneti

satie van Sn0.94Mn0.06Te blijkt slechts 75% van de verwachte waarde te bedragen, 

hoewel de ligging van de meetpunten goed wordt beschreven door een mean field 

curve. 
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Figuur 2.17 Experimentele magnetisatie als funktie van het aangelegde veld (a) 

en vergelijking met de mean field benadering (b) voor Sn0_9Mn0_1Te. 

Ook elders in de literatuur zijn gelijksoortige afwijkingen van mean field gedrag 

gerapporteerd. Door Escorne et al. wordt voorT= 1.6 Ken H = 10 kG een magne

tisatie per Mn-ion gemeld van 4.6 J.LB voor x = 3%, afnemend met toenemende x tot 

3.8 J.LB voor x= 7.7% [ESC85). Zowel deze waarden als de aanwezige trend stemmen 

overeen met de huidige metingen. Door Gal4zka et al. [GAL91) wordt mede op 

grond van hoogveld magnetisatiemetingen een reduktie van de effektieve spin van de 

Mn-ionen in Pb0•20Sn0.72Mn0.08Te gerapporteerd vanS= 2.5 voor een vrij Mn2+-ion 

tot S = 2.30 ± 0.05. Deze reduktie is een faktor twee kleiner dan de waarden voor 

SnMnTe met vergelijkbare Mn-gehaltes. 

Gezien de sterke overeenkomst tussen de afname van het magnetisch moment in 

deze zeer verwante materialen is het aannemelijk dat hieraan eenzelfde mechanisme 

ten grondslag ligt. In de literatuur zijn een drietal mechanismen voorgesteld. 

Gal4Zka et al. [GAL91) schrijven de reduktie van de effektieve spin toe aan een anti

ferromagnetische koppeling tussen de gaten uit de E-band en de magnetische mo

menten. Deze hypothese is voornamelijk gestoeld op een meting van Cm voor een 

preparaat met p = 23·1020 cm-3 en spinreduktie ~S = -0.2, waarbij beneden Tc 

een grote magnetische soortelijke warmte wordt waargenomen, die lineair toeneemt 

met de temperatuur. Deze verklaring is echter om twee redenen onwaarschijnlijk. 

Ten eerste wordt voor een preparaat met p = 2.7·1020 cm-3, waarvan helaas de 

6 
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Figuur 2.18 De experimentele magneti-

satie per magnetisch ion voor Sn 1-xMnx Te 

(open symbolen uit [ELT90]). 
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magnetische soortelijke warmte niet wordt getoond, nog D.S = -0.1 waargenomen. 

Bovendien zijn de metingen aan SnMnTe uitgevoerd aan as grown preparaten met 

p ~ 10·1020 cm-3. Voor x= 9% is dan de ladingsdragersdichtheid kleiner dan de 

Mn-dichtheid, zodat er niet genoeg vrije elektronen aanwezig zijn om de waargeno

men spinreduktie te bewerkstelligen. 

Escorne et al. [ESC85] noemen als meest waarschijnlijke verklaring de short range 

antiferromagnetische interaktie tussen de Mn-ionen. In het algemeen is de gemiddel

de sterkte van de interakties voor een short range interaktie niet rechtevenredig met 

de concentratie. Hierdoor kan verklaard worden dat voor hogere Mn-gehaltes de 

magnetisatie verder achterblijft bij de verwachte waarde. Dit is echter in tegen

spraak met de waarneming, dat de Curie-Weiss temperatuur voor x< 40% lineair 

toeneemt met x [SON76], zodat ook deze verklaring erg onwaarschijnlijk is. 

Een tweede mogelijkheid die door Escorne et al. genoemd wordt is het "kantelen" 

van de spins, waarvan bekend is dat dit optreedt in zogenaamde canted ferromag

nets [VAR82, TH084]. Vooralsnog zijn er nog geen sterke aanwijzingen voor of 

tegen deze verklaring aan te voeren. Gezien het gebrek aan voldoende gegevens is 

het ook nog niet erg zinvol om mogelijke alternatieve verklaringen te formuleren. 

Een nadere systematische studie van het gedrag van de verzadigingsmagnetisatie 

voor een aantal gatendichtheden en compositieparameters en zo mogelijk bij nog 

hogere magneetvelden lijkt met het oog op de waargenomen trends echter zeker de 

moeite waard. 
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Geconcludeerd kan worden dat ook de magnetisatiemetingen erop duiden, dat het 

geprepareerde Sn0•9Mn0. 1Te homogeen is. De laagveld magnetisatie vertoont voor 

T » e het verwachtte Curie-Weiss gedrag, waaruit x= 9.9% en e = 16.2 ± 0.5 K 

kunnen worden afgeleid. De waarde voor x is binnen de experimentele nauwkeurig

heid in overeenstemming met de resultaten van electron probe micro analysis en de 

waarde voor e is consistent met het bekende lineaire gedrag van e als funktie van 

x. De Curie temperatuur Tc is bepaald op 14.7 ± 0.2 K. 

De hoogveld magnetisatie vertoont een sterke gelijkenis met mean field gedrag, 

echter met een gereduceerd effektief magnetisch moment. Ook dit gedrag is consis

tent met eerdere publicaties. Een verklaring hiervoor is mede op. grond van de 

schaarse hoeveelheid gegevens nog niet mogelijk; nader onderzoek is dan ook zeer 

gewenst. Daarnaast kan het onderzoek aan dit materiaal uiteraard uitgebreid 

worden, bijvoorbeeld met metingen van de susceptibiliteit en de magnetische soorte

lijke warmte, en kan nagegaan worden of ook het mechanisme van door ladings

dragers geïnduceerd ferromagnetisme werkzaam is (zie §3.4). Gezien het hoge Mn

gehalte is het materiaal ook een geschikte kandidaat om de invloed van de substitu

tie van Sn door Mn op de bandenstruktuur van de host te bestuderen en, mits vol

doende grote éénkristallen te groeien zijn, voor neutronendiffraktie experimenten. 



Hoofdstuk 3 

Gemodificeerd RKKY model 

In dit hoofdstuk wordt eerst een summiere samenvatting gegeven van de indirekte 

interaktie mechanismen tussen gelokaliseerde magnetische momenten en bandelek

tronen. Deze samenvatting blijft beperkt tot de modellen die relevant zijn voor de 

beschrijving van interakties in DMS: het Bloembergen-Rowland model (BR), het 

Rudermann-Kittel-Kasuya-Yosida model (RKKY) en het super exchange model 

(SE). Een uitgebreid overzicht van indirekte interakties in het algemeen en deze drie 

mechanismen in het bijzonder is gegeven door Maessen [MAE88]. Vervolgens wordt 

in enig detail het RKKY model besproken (§3.2). Voor de toepassing op DMS is het 

in verband met de bandenstruktuur van de halfgeleider noodzakelijk dit model aan 

te passen. Daarom wordt in §3.3 de bandenstruktuur van PbSn(Mn)Te besproken, 

waarna in §3.4 het gemodificeerde RKKY model aan de orde komt. 

3.1 lndirekte interaktie mechanismen 

Voor de beschrijving van de indirekte interakties tussen gelokaliseerde magnetische 

momenten in een halfgeleidende host via de vrije ladingsdragers zijn een drietal 

modellen ontwikkeld. Voor een halfgeleider met een gegeven bandgap en ladings

dragersdichtheid zal vaak slechts één mechanisme dominant zijn. De modellen zijn 

schematisch weergegeven in figuur 3.1 en worden hieronder summier behandeld. 

Bloembergen-Rowland model 

In het BR model wordt de interaktie beschreven als een sp-d exchange tussen de 

valentie-elektronen en de gelokaliseerde d-elektronen. Hierdoor worden de valentie

elektronen aangeslagen naar een toestand in de geleidings band. Eenzelfde exchange 

wisselwerking vindt plaats met een ander gelokaliseerd elektron als het elektron 

terugvalt naar de valentieband. Het BR mechanisme is dus een interband mechanis

me. De interaktiesterkte neemt sterk toe bij afnemende bandafstand en is voor zeer 

kleine bandafstanden antiferromagnetisch. Het model zal dus met name van belang 

zijn voor narrow gap halfgeleiders met een (vrijwel) volledig gevulde valentieband. 
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SE BA RKKY 

Figuur 3.1 Schematische weergave van de super exchange (SE), BR en RKKY 

interaktie mechanismen. Getoond zijn de (gedeeltelijk) gevulde valentieband, de 

lege geleidingsband, de toestanden van de gelokaliseerde magnetische momenten en 

de overgangen [SWA90]. 

RKKYmodel 

34 

Het RKKY model is ontwikkeld voor de beschrijving van de indirekte interaktie in 

metalen [RUD54]. Het blijkt daarnaast ook toepasbaar te zijn voor gedegenereerde 

halfgeleiders, waarin de ladingsdragersdichtheden immers groot zijn. Analoog aan 

het BR model vindt de interaktie plaats door twee opeenvolgende sp-d exchange 

interakties, waarbij de aangeslagen toestand van het vrije elektron in de valentie

band blijft. De interaktie vindt vooral plaats met bandelektronen die zich nabij het 

Fermi-nivo bevinden. Het RKKY mechanisme is dan ook een intraband mechanisme 

en de interaktiesterkte zal niet direkt afhangen van de bandafstand. De RKKY 

interaktie is wel sterk afhankelijk van de ladingsdragersdichtheid en de banden

struktuur en is als functie van de afstand alternerend positief en negatief van teken 

(zie figuur 3.3). De RKKY interaktie wordt in enig detail besproken in de volgende 

paragraaf. 

Super exchange model 

Het SE model beschrijft de indirekte interaktie in termen van virtuele overgangen 

(sp-d hybridisatie) tussen twee elektronen uit de valentieband en de d-elektronen 

van de magnetische ionen, die verantwoordelijk zijn voor het netto magnetisch 

moment van de ionen. De interaktie wordt overgebracht via de anionen, zodat dit 

mechanisme sterk afhankelijk zal zijn van de aard van het anion en de afstand 

tussen anionen en cationen. Er vinden géén overgangen plaats van elektronen over 
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de bandgap, zodat super exchange te beschouwen is als een intraband model. Super

exchange is vooral van belang voor systemen met een (vrijwel) volledig gevulde 

band, waarin de beide andere mechanismen niet meer effektief zijn: isolatoren en 

(wide gap) halfgeleiders. De SE interaktie kan zowel antiferromagnetisch als ferro

magnetisch van aard zijn, maar doorgaans zal de ferromagnetische bijdrage als funk

tie van de afstand zeer snel afnemen. De long range interaktie is dus vrijwel altijd 

antiferrromagnetisch. 

Samenvattend worden alle modellen dus beschreven in termen van (virtuele) sp-d 

interakties tussen de valentie-elektronen en de gelokaliseerde d-elektronen van de 

magnetische ionen. De interaktie sterktes kunnen steeds worden berekend met be

hulp van hogere orde storingsrekening [MAE88]. Het enige essentiële verschil tussen 

de modellen is de bandafstand en de ligging van het Fermi-nivo in de halfgeleider. 

3.2 RKKY model 

Zoals zojuist is opgemerkt, is in het algemeen het RKKY mechanisme dominant in 

de indirekte interakties tussen gelokaliseerde d-elektronen en bandelektronen als het 

Fermi-nivo in een band gelegen is. In de band zijn dan voldoende onbezette toe

standen aanwezig, die in een exchange interaktie als "tussentoestand" kunnen 

dienen voor aangeslagen bandelektronen. Het mechanisme van de RKKY interaktie 

is schematisch weergegeven in figuur 3.2. De bespreking van het RKKY mechanisme 

is gebaseerd op het afstudeerverslag van Maessen [MAE88]. 

Door middel van een direkte sp-d exchange tussen een handelektron en een gelokali

seerd, aan een magnetisch ion i gebonden, d-elektron wordt het handelektron aange-

J_ 

i 

~~~(.;\~~~" 
T TVT T.-t. 
j 

Figuur 3.2 Schematische weergave van het RKKY interaktie mechanisme, zo-

als beschreven in de tekst [MAE88]. 
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slagen naar een hogere energietoestand in dezelfde band. In deze tussentoestand zijn 

de spins van het handelektron en het d-elektron verwisseld. Daarna valt via een 

tweede direkte sp-d exchange met een d-elektron van een ander magnetisch ion j het 

handelektron terug naar de oude grondtoestand, waarbij opnieuw de spins verwis

seld worden. Het netto resultaat van het RKKY mechanisme is een interaktie tussen 

de gelokaliseerde magnetische momenten, waarbij als gevolg van de aangeslagen 

tussentoestand van de bandelektronen ook een spinpolarisatie in de band optreedt. 

Er kan aangetoond worden dat de verwisseling van de spins correspondeert met een 

interaktie energie lsd. 

De indirekte interaktie van de lokale magnetische momenten via de vrije ladings

dragers wordt doorgaans beschreven uitgaande van een effektieve, isotrope 

Heisenberg Hamiltoniaan J{: 

(3.1) 

Hierin zijn ~i en ~j gelokaliseerde magnetische momenten met onderlinge afstand 

Rij. Deze Hamiltoniaan wordt verkregen via tweede orde storingsrekening en is 

alleen geldig als de energie-nivo's voor de d-elektronen scherp bepaald zijn en ver 

verwijderd zijn van het Fermi-nivo. De interakties tussen de d-elektronen en de vrije 

elektronen zijn dan klein, zodat de d-elektronen, en daarmee het magnetisch 

moment, goed gelokaliseerd zijn. 

Via het beschreven RKKY interaktie mechanisme kan dan de volgende uitdrukking 

voor de interaktie sterkte J afgeleid worden: 

met J5d 

(3.2) 

exchange integraal voor de interaktie tussen de vrije ladings

dragers bij het Fermi-nivo en de gelokaliseerde magnetische 

momenten, 

golfgetal bij het Fermi-nivo, 

Fermi-energie, 

roosterconstan te, 
. . sin( a) - a cos( a) 

Ruderman-Kittel functie: a4 
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Hierbij zijn twee belangrijke aannamen gemaakt: het Fermi nivo moet scherp gede

finiëerd zijn (Er » kB T) en de band moet parabolisch zijn. Voor een parabolische 

band geldt 

(3.3a) 

(3.3b) 

waarbij p de ladingsdragersdichtheid is en m* de effektieve massa van de vrije 

ladingsdragers, uitgedrukt als fractie van de rustmassa m0 van het elektron. Deze 

relaties zullen veelvuldig gebruikt worden. Voor de te beschouwen DMS geldt 

bovendien dat de magnetische ionen gelokaliseerd zijn op de roosterpunten van een 

fee subrooster. Voor een magnetisch ion geldt dan dat andere magnetische ionen 

alleen voor kunnen komen op discrete afstanden 

(3.4) 

met j = 1,2,3, ... de index van een schil. Het is dan meestal handig de RKKY 

interaktie, gezien door een magnetisch ion i in de oorsprong, te herschrijven tot 

met G(a) 
c 

=sin( a)- a cos( a), 

= !/2kr ao· 

(3.5) 

Als de verdeling van de magnetische ionen over het subrooster volledig random is, 

volgt uit de mean field benadering voor de Curie-Weiss temperatuur 8 

8 _ 2 S(S+l) 1 _ 2 S(S+l) ~ ·J(R·) 
- 3kB Jtot - 3kB X L.Jj ZJ J (3.6) 

met x atomaire fractie magnetische ionen, 

aantal roosterplaatsen in de schil met rangnummer j. 

In figuur 3.3 is het gedrag van vergelijking 3.2 als functie van het argument 

a= 2krR uitgezet. Een belangrijke eigenschap van de RKKY interaktie is de a-3 
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RKKY- interactie 
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Figuur 3.3 De RKKY interaktiesterkte 

als functie van de afstand tussen de mag-

netische ionen. De posities waar zich in een 

fee rooster magnetische ionen kunnen be

vinden zijn aangegeven. 
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afhankelijkheid voor grote a, zodat de interaktie long range is. Verder is het alterne

rend karakter van belang; het eerste nulpunt treedt op voor 

a = 2 kr R ~ 4.49 (3.7) 

Het is nu interessant om twee limietgevallen te beschouwen: kr » R-1 en kr « R-1, 

waarbij R de gemiddelde afstand tussen de Mn-ionen is. Omdat p tx kr 3 corresponde

ren deze limieten met extreem hoge respektievelijk extreem lage ladingsdragers

dichtheden. In het eerste geval levert vergelijking 3. 7 als eerste nulpunt voor de 

interaktie een waarde R, die veel kleiner is dan R. Het teken van de interaktie voor 

een willekeurige j wordt dan vrijwel random bepaald, zodat niet te voorspellen is of 

twee ionen antiferromagnetisch dan wel ferromagnetisch zullen koppelen. Een mag

netisch ion dat met meerdere momenten wisselwerking heeft, ondervindt dus tegen

gesteld gerichte interakties en is niet in staat de interaktie energie voor alle interak

ties tegelijkertijd te minimaliseren (frustratie). Hierdoor heeft de spin geen duide

lijke voorkeursoriëntatie en beneden een freezing temperatuur Tr vriezen de spins 

vast in een willekeurige richting. 

Deze toestand wordt spinglas genoemd en kan voor bepaalde gehaltes aan magne

tische ionen worden waargenomen in metallische systemen met p ~ 1023 cm -a (bij

voorbeeld PdMn en AuFe). De freezing temperatuur is in het algemeen niet gelijk 

aan de Curie-Weiss temperatuur. De Curie-Weiss temperatuur is een maat voor de 

gemiddelde sterkte van de interakties, terwijl het intreden van een spinglas toestand 

juist bepaald wordt door de competitie tussen de interakties (zie §4.2). 
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Voor zeer lage ladingsdragersdichtheden ontstaat een volledig ander beeld. Het 

eerste nulpunt va.n de RKKY interaktie treedt pas op voor R > R, zodat de magne

tische ionen in de eerste schillen allemaal ferromagnetisch gekoppeld worden. De 

wisselwerking met ver verwijderde momenten ten gevolge van de oscillerende staart 

vormt slechts een correctie op de sterkte van deze ferromagnetische interakties. In 

dit geval verwachten we dus dat voor T ~ E> een fase-overgang van een paramagne

tische naar een ferromagnetische fase optreedt. Uit de vergelijkingen 3.2 en 3.6 

blijkt dat E> evenredig is met pl/3 en met de concentratie magnetische ionen x. 

Ook de ferromagnetische ordening als gevolg van de RKKY interaktie is experi

menteel waargenomen, bijvoorbeeld door Wachter et al. in het systeem GdP-GdS 

[WAC78]. Op basis van een extrapolatie van de meetgegevens wordt geconcludeerd, 

dat als gevolg van superexchange of direkte interakties de wisselwerking tussen de 

magnetische ionen in dit systeem bij afwezigheid van ladingsdragers antiferromagne

tisch is. Voor GdP0•934 met een elektronendichtheid van 24·1020 cm-3 worden echter 

een positieve Curie-Weiss temperatuur en een remanente magnetisatie waargeno

men. Bovendien is de maximale helling van de M(H) curve gelijk aan de demagneti

zerende faktor. Deze gegevens worden geïnterpreteerd als het optreden van een 

ferromagnetische ordening (zie ook §4.1). Aangezien alleen het RKKY mechanisme 

in het beschreven systeem verantwoordelijk kan zijn voor de waargenomen verande

ring in de magnetische eigenschappen, interpreteren Wachter et al. dit als een be

wijs voor een ferromagnetische ordening als gevolg van de RKKY interaktie. 
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Figuur 3.4 De Curie-Weiss temperatuur als funktie van p voor PbSnMnTe: 

(a) Experimentele waarden (de lijn geeft de trend weer) [SWA88]; 

(b) Theoretisch gedrag volgens vergelijking 3.6 [DUB88] 
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Ook in de verdunde magnetische halfgeleider (P)SMT zijn voor Mn-gehaltes van 

3 en 6 at.% ferromagnetische ordeningen aangetoond. Deze ordening moet worden 

toegeschreven aan een indirekt interaktie mechanisme en alleen de RKKY interaktie 

is voldoende sterk en long range om de waargenomen ordening te kunnen verklaren. 

Het "standaard" RKKY model kan echter niet het duidelijke threshold karakter van 

het gedrag van de Curie-Weiss temperatuur als funktie van de gatendichtheid be

schrijven (zie figuur 3.4). Om het optreden van een kritische gatendichtheid Pcrit te 

verklaren is daarom een gemodificeerd RKKY model voorgesteld, waarbij de actuele 

bandenstruktuur van de halfgeleidende host in rekening wordt gebracht. Dit model 

wordt behandeld in §3.4. Eerst wordt in §3.3 de bandenstruktuur van PbSn(Mn)Te 

besproken. 

3.3 Bandenstruktuur PbSn(Mn)Te 

Om met het RKKY model een goede beschrijving van het magnetisch gedrag van 

PbSnMnTe te verkrijgen, is het noodzakelijk de actuele bandenstruktuur en de 

eindige vrije weglengte van de ladingsdragers van de halfgeleidende host in de be

schouwingen te betrekken [SWA88]. Hierbij wordt aangenomen dat de substitutie 

van enkele procenten Mn in de host geen drastische wijzigingen in de bandenstruk

tuur tot gevolg heeft. Deze veronderstelling is zeer recent experimenteel bevestigd 

door Story et al. [ST090A]. 

Figuur 3.5 

PbSnTe 
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•z a 1.00 "e 
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L 
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P,. Pcrit 

Model van de bandstructuur van Pbl-ySny Te. 
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Hoewel de details van de bandenstruktuur van Pb1_ySnyTe nog niet helemaal opge

helderd zijn, bestaat over de algemene karakteristieken een duidelijk beeld 

[OTA74). Deze struktuur is weergegeven in figuur 3.5. In het 1-punt van de 

Brillouin zone bevinden zich een niet-parabolische geleidings-en valentieband CBl 

en VBl, van elkaar gescheiden door een smalle bandgap Eg. Bovendien bevindt in 

het E-punt een tweede, parabolische valentieband VB2, waarvan de top een energie 

Eva onder de top van VBl ligt. Als gevolg van de roostersymmetrie is VBl vier

voudig en VB2 twaalfvoudig ontaard. Voor een parabolische band, die is ontaard in 

N gelijkwaardige valleys, verandert vergelijking 3.3b tot 

(3.8) 

Als VBl benaderd wordt door een parabolische band kan de totale gatendichtheid p 

dus geschreven worden als 

met Pi 

Ni 

gatendichtheid in VBi 

ontaarding van VBi. 

(3.9) 

Het zal blijken dat voor de beschrijving van de RKKY interaktie voor p > Pcrit in 

PbSnMnTe deze benadering toegepast kan worden, zonder dat dit de resultaten sig

nificant beïnvloedt. De verdeling van de ladingsdragers over de valentiebanden is 

geïllustreerd in figuur 3.6. 

Figuur 3.6 Verdeling van de ladings-

dragers over VBl en VB2 als functie van 

de Fermi energie Er [DUB88). 

IS 

•• 
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voor Pb1_ySny Te, verzameld uit de litera

tuur [HOE88); ( •) is gerapporteerd voor 

Pb0.25Sn0. 72Mn0.03Te [ST090A]. 
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Figuur 3.8 Compositie- en tempera-

tuurafhankelijkheid van de kritische gaten

dichtheid Pcrit voor Pbt-ySnyTe. Tevens 

zijn enkele punten ( •) voor Pbt-y-xSny

Mnx Te bij T = 4.2 K getoond. De waar

den zijn uit de literatuur verzameld 

[HOE88, JON90, ST090A]. 

Kwalitatief is deze bandenstruktuur voor alle waarden van y geldig, waarbij de 

waarden van Eg en EVB van de compositie afhangen. In figuur 3. 7 is het verloop van 

Eg als functie van het Sn-gehalte y weergegeven. Hieruit blijkt, dat voor afnemende 

Sn-concentraties de bandgap afneemt, totdat voor y ~ 0.4 een zero-gap halfgeleider 

ontstaat. Als y verder toeneemt neemt Eg weer toe, maar zijn de symmetrie-eigen

schappen van de geleidings- en valentieband verwisseld. Tenslotte kan opgemerkt 

worden, dat het meetpunt voor PSMT in redelijke overeenstemming is met de waar

den voor PbSnTe. 

Het bestaan van een tweede valentieband wordt experimenteel meestal afgeleid uit 

het feit dat de transporteigenschappen van PbSnTe vrij abrupt veranderen bij een 

kritische gatendichtheid Pcrit· Dit wordt geïnterpreteerd door aan te nemen dat bij 

Pcrit het Fermi-nivo in de tweede valentieband zakt. Deze band wordt dan ook ge

vuld met gaten, die andere transporteigenschappen hebben dan de gaten in VBl. Dit 

kan geïllustreerd worden aan de hand van het Hall effect. De Hall constante RH is 

constant voor 4.2 K ~ T ~100 K [OCI74, ST090A] en voor verder toenemende tem

peraturen neemt RH monotoon toe. De sterkte van deze toename is afhankelijk van 

de gatendichtheid en wordt meestal gepresenteerd in figuren zoals figuur 3.9. 
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Figuur 3.9 Verhouding van de hoge-

en lage- temperatuur Hall constanten 

RH(300)/RH(77) als functie van de gaten

dichtheid voor verschillende Pb 1_ySny Te 

met verschillende composities [ ALA 78]: 

(1) y = 1.00, (2) y = 0.88, (3) y =0.78, 

(4) y =0.71. 
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Als de E(k) relatie voor VBl bekend is, kan met behulp van Pcrit desgewenst EvB 

berekend worden. De gevonden waarden voor EvB zijn van de ordegrootte 200 tot 

300 meV [HOE88]. De waarde voor de kritische gatendichtheid is dus een direkte 

maat voorEvBi het verloop van Pcrit als functie vanpis voor verschillende tempera

turen weergegeven in figuur 3.8. Uit deze figuur blijkt, dat de waarden van Pcrit 

. voor PSMT goed overeenstemmen met de waarden voor PbSnTe. 

Voor de effectieve massa's m1* en m2* van PbSnTe zijn relatief weinig waarden ge

publiceerd [OTA74, HOE88]. Voor VBl lijkt de effectieve massa onafhankelijk te 

zijn van de compositie (m 1*~0.05·me voor T~lOK en m2*~0.2·me voor 

T = 300 K). De effectieve massa van de gaten in VB2 is veel groter dan in VBl: 

m2* ~ ( 10-20) · m1*. Dit betekent dat de toestandsdichtheid in VB2 veel groter is dan 

in VBl, zodat voor p > Pcrit bij een verlaging van het Fermi-nivo vrijwel alle gaten 

een toestand in VB2 zullen innemen (zie figuur 3.6). Het aantal gerapporteerde 

waarden voor m2* is echter nog geringer dan voor mt en vertoont vrij veel 

spreiding. Er zal (enigszins arbitrair) de waarde van Ocio worden aangehouden: 

m2* ~ 1.0· me, vrijwel onafhankelijk van het Sn-gehalte. Story et al. vonden voor 

Pb0.25Sn0.72Mn0.03Te een waarde m2* = (1.7±0.3)·me. 

Een probleem bij de vergelijking van modelberekeningen met experimentele resulta

ten is, dat de gemeten, schijnbare gatendichtheid p* niet gelijk is aan de werkelijke 
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Figuur 3.10 De Hall faktor r* als funk-

tie van de gatendichtheid p voor Pbo. 72-

Sno.2sTe en Pb0.53Sn0.47Te (T < 100 K). 

De getrokken lijnen zijn theoretische 

curves [OCI74]. 

gatendichtheid p. In het algemeen kan geschreven worden: 

r* 
p* = pfr* = -R e H 

met r* Hall faktor 

elementaire eenheidslading 

Hall constante. 

(3.10) 

Voor een gedegenereerde halfgeleider is r* alleen gelijk aan 1 als de banden waarin 

de vrije ladingsdragers zich bevinden parabolisch zijn. Voor PbSn(Mn )Te is VB 1 

echter niet parabolisch, zodat dit in principe niet geldig is. De gerapporteerde waar

den voor r* bedragen 0.4 tot 1 [BRE63, OCI74, ST090A]. De Hall faktor neemt toe 

met toenemende p* (zie figuur 3.10), omdat de toestandsdichtheid in VB2 veel gro

ter is dan in VBl. De invloed van de gaten in VB1 op de transporteigenschappen 

wordt dus bij toenemende gatendichtheden relatief steeds minder. 

Tenzij anders vermeld zijn de in dit verslag genoemde experimenteel bepaalde 

gatendichtheden steeds de schijnbare gatendichtheden, gemeten bij T = 77 K. Om 

de resultaten van theorie en experiment te kunnen vergelijken, moeten deze gaten

dichtheden eigenlijk omgerekend worden naar de "echte" gatendichtheden p. In dit 

verslag is dat (nog) niet gedaan, omdat bij de modelberekeningen meerdere para

meters niet goed genoeg bekend zijn (met name m2* en de exchange integralen). De 

resultaten worden hierdoor overigens niet drastisch beïnvloed (zie figuur 3.12). 
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3.4 Gemodificeerd RKKY model 

De belangrijkste wijziging op het conventionele RKKY model behelst het in 

rekening brengen van het bestaan van twee valentiebanden VBl en VB2 met 

verschillende effectieve massa's m 1* en m2*. De kritische gatendichtheden Pcrit die 

worden waargenomen in het magnetisch gedrag stemmen binnen de experimentele 

nauwkeurigheid overeen met de kritische gatendichtheden die worden waargenomen 

in de transporteigenschappen (zie figuur 3.11). Dit suggereert zeer sterk dat het 

binnentreden van het Fermi-nivo in VB2 verantwoordelijk is voor het optreden van 

een kritische gatendichtheid in het magnetisch gedrag. 

Als p < Pcrit is het Fermi-nivo boven de E
band gelegen. Er bevinden zich dus alleen 

gaten in VBl en deze hebben een geringe 

effektieve massa. Aangezien de RKKY inter

aktie sterkte evenredig is met de effektieve 

massa, is deze interaktie zwak. Zodra echter 

het Fermi-nivo tot in de tweede valentie

band is gedaald nemen de "zware" gaten in 

deze band deel aan de RKKY interaktie. 

Hierbij treedt iedere valley op als een onaf

hankelijk kanaal voor de interaktie. Aange

zien de gaten in VBl vanwege hun geringe 

effectieve massa voor p > Pcrit nauwelijks 

aan de totale interaktie bijdragen wordt 

VBl in eerste benadering vaak ook als een 

parabolische band voorgesteld. De formules 

Figuur 3.11 Afhankelijkheid van de gatendicht-

heid in Pho.25Sno. 72Mn0 _03Te van (a) tempera-

R..(300l 
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tuurafhankelijkheid van de Hall constante, (b) ge- 2 

reduceerde effectieve massa m* van de gaten (m* is 

gedefinieerd met p/m* = Pt* /m{ + P2*/m2*), (c) 

Curie-Weiss temperatuur 8. De lijnen in (a) en 

(b) geven de trend weer; de lijn in ( c) is een 

theoretische kromme [ST090A]. 
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uit §3.2 voor de interaktie sterkte blijven dan geldig, waarbij alleen het verband 

tussen Pi, kri en Er niet gegeven wordt door vergelijking 3.3 maar door vergelij

king 3.8. De totale RKKY interaktie sterkte is dan de som van de bijdragen van de 

afzonderlijke valleys. 

Een tweede wijziging die gemaakt moet worden is het in rekening brengen van de 

eindige vrije weglengte van de gaten in de halfgeleider. Mattis [MAT65] heeft voor

gesteld de eindige vrije weglengte op een eenvoudige manier in rekening te brengen 

door het opnemen van een fenomenologische exponentiële dempingsterm exp( -Rij/ .X) 

in de uitdrukkingen voor de RKKY interaktie sterkte. Vergelijking 3.5 gaat dan 

over in 

m· * J.2 ] 2 1 1 a 
Ji(R·) = N [-=-0 G(cv'.]) exp(-R-/.X) 

J 12 87r 3 li.2 J J 

met N 

G(a) 

c 

: ontaardingsgraad van band i, 

= sin( a) -a cos( a), 

= ~/2 kr ao· 

(3.11) 

De index i verwijst naar de bijdrage van valentieband i. De dempingsterm verzwakt 

dus vooral de lange dracht en heeft geen invloed op de oscillatie van de interaktie. 

Voor het uitvoeren van de berekeningen worden voor de waarden J 1 en J2 van de 

sp--d exchange integralen de literatuurwaarden 0.4 eVvoor SnMnTe en 0.07 eVvoor 

PbMnTe genomen [LAN82]. De waarden voor PbSnMnTe zijn niet bekend en 

worden daarom afgeschat middels een lineaire interpolatie tussen de waarden voor 

SnMnTe en PbMnTe. Gezien de verschillende eigenschappen van de beide banden is 

het overigens onwaarschijnlijk dat de exchange integralen voor beide banden in 

werkelijkheid echt identiek zijn. Verder is gebruik gemaakt van de volgende empi

rische relatie [SON76] tussen de roosterconstante a0 en het Mn-gehalte x: 

a0 = (6.320- 0.38·x) Á (3.12) 

De vrije weglengte À kan worden afgeschat met behulp van de volgende relatie: 
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(3.13) 

met J.L = ufpe 

(J 

: beweeglijkheid van de ladingsdragers, 

: geleidingsvermogen. 

In SnMnTe met p > Pcrit is u~ 106 m/0, zodat >. van de ordegrootte 50 tot 500 Á 

is. Dubois heeft laten zien dat voor SnMnTe met >. > 50 Á de dempingsterm geen 

merkbare invloed meer heeft op het op deze wijze berekende gedrag van e als funk

tie van p [DUB88]. Daarom worden voor SnMnTe de berekeningen doorgaans uitge

voerd met >. = oo. De resultaten die hiermee verkregen worden zijn weergegeven in 

figuur 3.12a. Voor PbSnMnTe bedraagt de vrije weglengte van de gaten circa 10 tot 

100 Á. Voor kleine vrije weglengtes heeft het opnemen van de dempingsterm dan 

aanzienlijk invloed op de theoretische kromme [SWA88]. 

Als gevolg van het feit dat m2* en J5d niet voldoende nauwkeurig bekend zijn, blijkt 

het verfijnen van de berekeningen binnen dit model van de bandenstruktuur echter 

geen drastische invloed te hebben op de resultaten. Story et al. hebben recent de 

resultaten gepubliceerd van gedetailleerde berekeningen met behulp van dit model 

6 
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Figuur 3.12 De Curie-Weiss temperatuur 6 als functie van de gatendichtheid p 

voor (a) Sno. 97Mn0 . 03Te en (b) Pb0 . 25Sn0 . 72Mn 0 .03Te. De punten zijn experimen

teel bepaald en de getrokken lijnen zijn RKKY berekeningen [JON90, ST090A]. De 

berekeningen worden toegelicht in de hoofdtekst. 
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[ST090A]. De resultaten hiervan worden weergegeven in figuur 3.12b. In de bere

keningen is behalve het RKKY interaktie mechanisme ook de bijdrage van het 

super-exchange mechanisme tussen naaste-buur Mn-ionen in rekening gebracht. De 

vrije weglengtes van de ladingsdragers in beide banden zijn afzonderlijk in rekening 

gebracht en de resultaten zijn gecorrigeerd voor de Hall faktor r*. De effektieve 

massa m2* = 1.7±0.3·me is experimenteel bepaald en de waarde van J5d = 100 meV 

is gefit aan de meetdata. Desondanks vertoont de berekende curve geen essentieël 

betere beschrijving van het experimentel waargenomen gedrag. Bij de berekeningen 

in dit verslag is daarom vooralsnog noch de eindige vrije weglengte van de 

ladingsdragers noch de Hall faktor in rekening gebracht. 

Geconcludeerd kan worden, dat dit gemodificeerde RKKY model het magnetisch 

gedrag van PbSnMnTe op een acceptabele wijze kan beschrijven. Hoewel door de 

enigszins arbitraire keuze van enkele parameters (met name m2* en Ji) de kwantita

tieve overeenstemming tussen de metingen en het model enigszins toevallig te 

noemen is, is de kwalitatieve overeenstemming zeer bevredigend. De meest opvallen

de discrepantie tussen model en experiment is, dat de waarneembare trend dat e 
voor voldoende hoge gatendichtheden weer afneemt niet voorspeld wordt. Dit gedrag 

wordt echter wel voorspeld als verondersteld wordt dat VB2 slechts een enkel

voudige, niet-ontaarde band is. Deze constatering werpt de vraag op, of de banden

struktuur van de host wel volledig juist in rekening is gebracht. 

Het model kan mogelijk verbeterd worden door de anisatrapie van de E-valleys in 

de berekeningen mee te nemen. Er is namelijk aangenomen, dat deze valleys iso

troop zijn, dat wil zeggen dat het Fermi-oppervlak bolvormig is. Zowel experimen

teel [SIT77] als theoretisch werk [P AN85] wijst er echter op dat het Fermi-opper

vlak een prolate ellipsoïde is, waarvan de lange as een faktor A~ 10 langer is dan de 

korte assen. Bovendien is niet in rekening gebracht dat de elektronen niet alleen 

door intravalley overgangen aan de RKKY interaktie kunnen deelnemen, maar ook 

door verstrooiing naar andere valleys. 

Deze verbeteringen in het model zijn zeer recent beschouwd [ST090B]. Vanwege de 

interaktie tussen de valleys moeten nu in plaats van de enkele RKKY uitdrukking 

in principe 144 bijdragen berekend worden. Op grond van symmetriebeschouwingen 

kan dit aantal tot vijf verschillende types gereduceerd worden, waarvan drie geval

len analytisch uit zijn te drukken in de klassieke RKKY formulering. Voor de reste

rende twee gevallen is dit echter (nog) niet mogelijk gebleken, zodat deze afgeschat 
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of numeriek berekend moeten worden. De voorlopige resultaten duiden er op dat de 

gevolgen voor de interaktie niet drastisch zijn. Hoewel de individuele bijdragen 

sterk anisotroop zijn, wordt als gevolg van de symmetrische posities van de valleys 

in de Y -ruimte de anisotropie van de totale interaktie zeer sterk gereduceerd. 

Bovendien blijkt de bijdrage van de intervalley processen maximaal 30% van de 

intravalley interakties te bedragen. In het originele model worden alleen de intra

valley interakties meegenomen, maar deze bepalen dus de totale interaktie in sterke 

mate. Het is overigens wel opvallend, dat het gedrag van E> voor hogere gatendicht

heden beter wordt beschreven. De resultaten van deze berekeningen worden zeer 

binnenkort gepubliceerd [GR091]. 

Het gemodificeerde RKKY model kan wellicht nog verder verfijnd worden door de 

eindige vrije weglengte van de ladingsdragers anders dan via een fenomenologische 

dempingsterm in rekening te brengen. Dit probleem is met name behandeld door 

Lara et al. [LAR77] en de Gennes [GEN62]. Beide modellen laten zien dat bij een 

afnemende vrije weglengte niet alleen de amplitude van de interaktie afneemt, maar 

dat bovendien de interaktie sneller oscilleert. Dit heeft mogelijk meer ingrijpende 

consequenties dan de introduktie van een eenvoudige dempingsterm. Het model van 

Lara et al. is afgeleid voor parabolische banden en lijkt alleen van toepassing te zijn 

op een klassiek elektronengas, dat voldoet aan de Boltzmann statistiek. Dit blijkt 

uit het feit dat een parameter a, die temperatuursafhankelijk is, de rol speelt van de 

parameter x'= kr · R, die als x= 2· kr · R voorkomt in de Rudermann-Kittel funktie: 

= 2 J 2kBT·m* R _ -k R a_ 1t - • (3.15) 

Blijkbaar stelt de temperatuursafhankelijke variabele k dus een (gemiddeld) golf

getal voor. Nu kunnen we voor een klassiek elektronengas in een parabolische band 

eenvoudig het gemiddelde golfgetal <k> uitrekenen: 

(3.16a) 

waarin n het totale aantal elektronen, k( E) het golfgetal bij een bepaalde energie, 

f( E) de Boltzmann verdelingsfunctie en g( E) de toestandsdichtheid voorstellen 

[BL090]: 
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f( t) = exp [k":TJ, 
~ 

1 [2m*] 2 g(t) = 27?" --p IE (3.16b) 

Er volgt dan rechtstreeks 

<k> = 2 J ~k8T·m* = k (3.17) 

zodat het Lara model blijkbaar afgeleid is voor niet-gedegenereerde elektronengassen 

en dus niet relevant is voor (Pb )SnMnTe. Het model van de Gennes is echter wel 

opgesteld voor het gedegenereerde geval en wordt momenteel nader bekeken op zijn 

toepasbaarheid. 

Tenslotte kan nog opgemerkt worden, dat men formeel de toepasbaarheid van het 

RKKY formalisme als zodanig in twijfel kan trekken. Het startpunt van de 

berekeningen is de effektieve Hamiltoniaan 3.1, die is afgeleid met behulp van 

tweede orde storingsrekening. De formele voorwaarden waaronder deze 

storingsrekening toegepast mag worden impliceren voor het systeem PbSnMnTe dat 

aan de voorwaarde p » 3·1020 cm-3 voldaan moet zijn [SWA87]. Aan deze 

voorwaarde is dus slechts marginaal voldaan. Desondanks kan geconcludeerd 

worden, dat het gemodificeerde RKKY model een zeer bevredigende beschrijving 

van het magnetisch gedrag van PbSnMnTe te bieden heeft, wat de toepassing ervan 

vooralsnog meer dan rechtvaardigt. 



Hoofdstuk 4 

Magnetische ordeningsverschijnselen 

In hoofdstuk 5 wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de magnetische eigen

schappen van PbSnMnTe. Voor dit materiaal wordt verwacht dat ferromagnetische 

en spinglasachtige ordeningen kunnen optreden. In dit hoofdstuk wordt daarom een 

kort overzicht gegeven van enkele eigenschappen van fermmagneten (§4.1) en spin

glazen (§4.2). Hierbij zullen met name de magnetisatie M, de dynamische suscepti

biliteit Xac en de magnetische soortelijke warmte Cm behandeld worden. 

4.1 Ferromagnetisme 

De eigenschappen van een single domain fermmagneet kunnen in het algemeen goed 

beschreven worden met behulp van de mean field benadering (JON84]. Een ferm

magneet heeft een positieve Curie-Weiss temperatuur e en voor T » e voldoet de 

susceptibiliteit x aan de Curie-Weiss wet: 

(4.1) 

Hierbij is M de magnetisatie per volume-eenheid en H de uitwendige veldsterkte. 

Uit de Curie constante C kan het gehalte magnetische ionen x berekend worden. De 

Curie-Weiss temperatuur wordt experimenteel bepaald door extrapolatie van de 

rechte lijn M-1 als functie van T en is evenredig met de gemiddelde interakties tus

sen de magnetische momenten. Voor T = e treedt volgens de Curie-Weiss wet di

vergentie op van de susceptibiliteit: er is een netto magnetisatie zonder dat er een 

magneetveld hoeft worden aangelegd. In het experiment wordt de gemeten suscepti

biliteit Xm beperkt door het optreden van een demagnetizerend veld Hd: 

Herr = H + Hd = H - N · M (4.2) 

waarin de demagnetizerende faktor N bepaald wordt door de geometrie van het pre-
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paraat. Voor de experimenteel bepaalde waarde van de susceptibiliteit Xm geldt dan 

[CLA75] 

8M 8M 8H [ 8M] Xm=ffi=OH ·T=x 1-NOH 
eff 

Xm-1 = x-1 + N (4.3) 

De experimenteel bepaalde susceptibiliteit wordt bij de divergentie van x dus be

perkt tot een waarde 1/N. In de praktijk vindt bovendien de divergentie niet plaats 

bij e, maar bij een Curie temperatuur Tc :f e. Dit komt, omdat in de mean field 

benadering fluktuaties worden verwaarloosd [JON84]. De Curie temperatuur is in 

principe experimenteel veel lastiger te bepalen dan e, omdat formeel de limiet H 

nadert tot nul genomen moet worden. Een veel gebruikte "nette" methode is geba

seerd op de volgende thermodynamische relatie, die met behulp van de mean field 

benadering kan worden afgeleid: 

a (T - Tc) M + b T M3 = H ( 4.4) 

Als voor een constante temperatuur M2 als functie van H/M wordt uitgezet ( Arrott 

plot) ontstaat dus een rechte lijn, die voor T =Tc door de oorsprong gaat. In het 

algemeen geeft de extrapolatie van deze lijn naar H/M = 0 een waarde M2(0). Dit 

kan voor een aantal temperaturen rond de Curie temperatuur herhaald worden, 

waarna door interpolatie de temperatuur Tc waarvoor M2(0) = 0 bepaald kan 

worden [GUI69]. Deze methode is echter nogal tijdrovend en maakt bovendien ge

bruik van de mean field beschrijving van een ferromagneet. 

Daarom wordt Tc vaak gedefiniëerd als de temperatuur waarvoor in een constant 

(laag) magneetveld de respons van de magnetisatie bij een temperatuur-verandering 

maximaal is, dus bij het maximum van IBM/ 8T I· Door dit maximum voor enkele 

waarden van H te bepalen kan eventueel een extrapolatie naar H = 0 worden uitge

voerd [GUI69]. De positie van het maximum is in principe afhankelijk van het aan

gelegde veld, maar voor voldoende lage velden (H :5 100 Gauss voor Sn0.9Mn0•1Te, 

zie §2.5) blijft deze afhankelijkheid binnen de meetonnauwkeurigheid. Het verdient 

op zich echter aanbeveling om beide genoemde methoden voor (Pb)SnMnTe expli

ciet met elkaar te vergelijken. 



4 Magnetische ordening&verschijn&elen 53 

x 

Figuur 4.1 
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Gedrag van de gemeten 

susceptibiliteit Xm van een ferromagneet 

als functie van de temperatuur (naar 

[CAR79}). Het gedrag beneden Tc is weer

gegeven voor een single domain (a) en een 

mul ti domain (b) preparaat zonder hyste

rese; (c) en (d) tonen de ac susceptibiliteit 

en de maximale differentiele susceptibiliteit 

van een ferromagneet met hysterese (zie 

verder de hoofdtekst). 

T , 
@ 

Figuur 4.2 Schematische weergave 

van een hystereselus. De curve die begint 

in de oorsprong wordt aangeduid als de 

initiele magnetisatiecurve; het coercitieve 

veld is aangegeven met He. De betekenis 

van de raaklijnen (c) en (d) wordt uitge

legd in de hoofdtekst. 

Het gedrag van de susceptibiliteit voor T < Tc is sterk afhankelijk van de eigen

schappen van de domeinen. Dit is geïllustreerd in figuur 4.1 (CAR79]. 

(a) Voor een single domain ferromagneet vertoont de susceptibiliteit een À

anomalie. 

(b) Een mul ti domein ferromagneet zonder hysterese kan echter ongehinderd de 

energie E = -H · M + !N · M2 van het magnetisch moment in het effektieve veld 

minimaliseren. Het is dan eenvoudig in te zien dat de gemeten susceptibiliteit 

Xm = oM/ oH dan de waarde 1/N houdt. 

Voor een ferromagneet met hysterese kan de vorm van de curve sterk afhanke

lijk zijn van de demagnetizerende faktor en de sterkte van de hysterese. Dit kan 

worden geïllustreerd aan de hand van de zogenaamde ac en differentiële suscep

tibiliteiten (zie ook figuur 4.2). 
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(c) De ac susceptibiliteit Xac wordt gemeten met een aangelegd ac veld Hac· In 

figuur 4.2 is te zien dat Xac dan onder de demagnetizerende limiet 1/N zal zak

ken zodra de hystereselus zich opent. De vorm van de curve hangt in dit geval 

sterk af van de waarde van N en de grootte van de hysterese. Bij zeer sterke 

hysterese kunnen de domeinwanden zich niet of nauwelijks verplaatsen, zodat 

dan curve (a) benaderd wordt: het preparaat gedraagt zich als een verzameling 

onafhankelijke single domain ferromagneten. In zogenaamde "zachte" ferm

magneten, die gekenmerkt worden door een bijna gesloten hystereselus, kunnen 

de domeinwanden zich juist zo gemakkelijk verplaatsen, dat het preparaat zich 

opnieuw bijna gedraagt als een single domain. De dynamische susceptibiliteit 

vertoont dan juist beneden Tc een scherp maximum. Dit gedrag van Xac staat 

bekend als het Hopkinson effect [CHI64]. Eltink maakt enkele opmerkingen 

over dit effect in relatie tot zogenaamd re-entrant spinglas gedrag [EL T89]. 

( d) De susceptibiliteit kan ook bepaald worden uit de helling 8M/ BH = Xdif van de 

raaklijn aan de hystereselus (zie figuur 4.2). Ten gevolge van demagnetizerende 

effecten is de maximale waarde van deze differentiële susceptibiliteit opnieuw 

1/N. Het blijkt echter dat Xdif voor temperaturen lager dan Tc deze limiet

waarde kan behouden [CAR79]. Dit houdt tevens in dat de demagnetisatie het 

gedrag beïnvloedt van M als functie van H bij een constante temperatuur. De 

gemeten M(H) curve van een preparaat kan hiervoor gecorrigeerd worden. Deze 

correctie staat bekend als de shearing correctie, omdat de M(H) curve even

wijdig aan de H-as verschoven wordt (zie figuur 4.3). Demagnetizerende effec

ten hebben dus geen invloed op de gemeten waarde van de verzadigingsmag~e-
. t" M I tisa 1e sat· 

Figuur 4.3 Shearing correctie van de 

gemeten magnetisatiecurve: het effektieve 

veld Herf = H - N • M ter plaatse van het 

preparaat is als gevolg van demagnetize

rende effecten kleiner dan het aangelegde 

veld [CHI64). 

I 
I 

I 
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De magnetisatie als functie van de tempera

tuur kan gemeten worden in een zogenaamd 

field cooled (FC) of zero field cooled (ZFC) 

experiment. Bij een FC experiment bevindt 

het preparaat zich in het meetveld Hdc tij

dens het afkoelen tot temperaturen beneden 

Tc. Bij een ZFC experiment wordt het veld 

pas aangelegd als het preparaat zich op de 

laagste temperatuur bevindt. De magnetisa

tie als funktie van de temperatuur wordt 

dan in constant veld bij toenemende tempe

ratuur gemeten. Bij het ontbreken van hys

terese geven beide metingen voor een ferro

magneet hetzelfde resultaat. De magnetisa

tie kan dan meestal goed worden beschreven 

met een mean field curve. Voor T < Tc en 
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voldoende kleine velden geldt voor multi Figuur 4.4 Magnetisatie ( 0") van een 

domain preparaten echter 

X= 8Mf8H = M/H = 1/N, 

multi domain ferromagneet als functie van 

de temperatuur T voor verschillende aan

gelegde velden [GUI69]. Het gedrag voor 

H = 2 en 4 kOe kan worden verklaard met 

zodat de magnetisatie dan constant wordt. behulp van demagnetizerende effekten ·(zie 

Dit is geïllustreerd in figuur 4.4. hoofdtekst). 

Indien wel hysterese optreedt bevindt de FC magnetisatie zich op de bovenste tak 

van de hystereselus. De ZFC magnetisatie bevindt zich voor een aangelegd veld klei

ner dan He op de initiële magnetisatiecurve en voor hogere velden op de onderste 

tak van de hystereselus (zie figuur 4.2). Dit betekent dat voor een ferromagneet de 

FC magnetisatie anders is dan de ZFC magnetisatie. Voor H > He zal het verschil 

tussen beide curven gelijk zijn aan de opening van de hystereselus. 

Door Gal~zka et al. [GAL91] is opgemerkt dat het openen van de hystereselus voor 

T ~ Tc ook een mogelijkheid biedt om de Curie temperatuur te bepalen. Hiertoe 

moeten de ZFC en FC magnetisatie van het preparaat gemeten worden; de tempera

tuur waar deze twee curven uit elkaar beginnen te lopen stemt dan overeen met Tc. 

Een bezwaar tegen deze methode is echter dat met name in lage velden juist bij de 

Curie temperatuur de magnetisatie zeer sterk toeneemt, zodat het exacte punt waar 
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beide curven uit elkaar gaan lopen moeilijk is te bepalen. Het gevaar is groot dat dit 

leidt tot een systematisch te lage waarde voor Tc· Dit geldt zeker voor zachte ferro

magneten en deze methode is daarom niet toegepast. 

Volgens Carnegie et al. [CAR79] is de beste indikator voor een ferromagnetische fase 

de observatie dat de maximale helling ( 8M/ 8H)max van de raaklijn aan de M(H) 

curve de demagnetizerende limiet 1/N bereikt. In het algemeen geldt dat zolang de 

susceptibiliteit de waarde 1/N heeft er sprake is van een ferromagnetische fase. Voor 

de volledigheid zij nog vermeld dat naast de hier besproken susceptibiliteiten er nog 

enkele andere susceptibiliteiten gedefiniëerd kunnen worden [CHI64]. 

De magnetische soortelijke warmte Cm van een ferromagneet vertoont voor T ~ Tc 

een >.-anomalie bij T = Tc (zie figuur 4.5). Deze anomalie wordt goed beschreven 

door de mean field theorie. VoorT > Tc wordt als gevolg van het verwaarlozen van 

alle fluktuaties Cm = 0 voorspeld. Met behulp van de hoge temperatuur expansie 

van de partitiefunktie kan echter worden aangetoond dat voor voldoende hoge tem

peraturen de magnetische soortelijke warmte altijd evenredig is met T-2 [JON84]. 

Bovendien volgt hieruit dat de maximale magnetische entropie Smax gelijk is aan 

(4.5) 

Voor de magnetische entropie Sm geldt per 

definitie 

TIc Sm(T) = 
0 
~ dT ( 4.6) 
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Vergelijking 4.5 is een belangrijk hulpmid

del bij de analyse van soortelijke warmte 

metingen. Zo kan hiermee verklaard worden 

waarom Cm voor T < Tc onder de mean 

field curve ligt: de hoge temperatuur staart 

1000 1025 1050 1075 K 1100 
r-

van de soortelijke warmte neemt al een deel Figuur 4.5 Magnetische soortelijke 

van de magnetische entropie voor rekening. warmte van ijzer voor temperaturen nabij 

In de mean field benadering wordt deze en- de Curie temperatuur Tc [LAN86]. 

tropie pas beneden Tc in rekening gebracht, 

zodat de voorspelling voor Cm te hoog is. 
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4.2 Spinglazen 

In deze paragraaf worden in een kort overzicht de basisingrediënten die kunnen lei

den tot een spinglas toestand behandeld, alsmede de eigenschappen van de magneti

satie, dynamische susceptibiliteit en de magnetische soortelijke warmte van een 

spinglas. Dit overzicht is gebaseerd op een recent artikel van Mydosh [MYD86]. 

Daarnaast worden enkele opmerkingen gemaakt over zogenaamde re-entrant spin

glas systemen. Tot besluit zullen enkele opmerkingen worden gemaakt over de theo

retische modellen die zijn ontwikkeld voor de beschrijving van spinglazen. Voor een 

uitvoerig overzicht van de ontwikkelingen op het gebied van spinglazen kan worden 

verwezen naar een publikatie van Binder en Young [BIN86], die een sterk accent 

leggen op de behandeling van een grote verscheidenheid aan theoretische modellen 

en op de complicaties die optreden bij het opstellen van deze modellen. 

Een spinglas is een toestand, waarbij beneden een welgedefiniëerde freezing tempera

tuur Tr de gelokaliseerde magnetische momenten coöperatief in random richtingen 

vastvriezen, zonder dat de voor coöperatieve verschijnselen gebruikelijke long range 

order optreedt. Hoewel er in de mean field benadering een ordeparameter q gedefi

niëerd kan worden, die ongelijk nul wordt voor T ::::;; Tr, is het nog niet duidelijk of 

er sprake is van een echte fase-overgang. De ingevroren toestand is metastabiel en 

wordt gekenmerkt door het optreden van irreversibele processen. De spinglas toe

stand wordt veroorzaakt door random gemengde interakties tussen de gelokaliseerde 

momenten. De hierdoor ontstane competitie tussen de interakties leidt tot frustratie 

van de spins: een individuele spin kan niet alle interaktie-energieën met de andere 

spins tegelijkertijd minimaliseren. Dit leidt tot een veelvoudig ontaarde grondtoe

stand. Een volledige theoretische beschrijving van spinglazen is nog niet beschikbaar 

(zie verder), maar er wordt algemeen aangenomen dat bovenstaande ingrediënten 

essentiëel zijn. Bovendien is duidelijk dat het dynamisch gedrag en het optreden van 

fluctuaties van zeer groot belang zijn voor een adequate beschrijving. 

De best bekende spinglazen zijn de zogenaamde kanonieke of metallische spinglazen, 

zoals CuMn of AuFe. De gemengde ferro- en antiferromagnetische interakties kun

nen worden beschreven met het RKKY mechanisme (zie §3.2) en de randomness 

wordt geïntroduceerd door de statistische verdeling van de magnetische ionen in het 

rooster. Daarnaast is er momenteel veel aandacht voor andere systemen die spin

glasachtig gedrag vertonen of waarvan op grond van gemengde interakties een spin

glas gedrag verwacht wordt. Een voorbeeld hiervan is de vraag of het mogelijk is 
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Figuur 4.6 Competitie, spinfrustratie 

en ontaarding van het grondnivo voor 

zu1ver antiferromagnetische interakties 

tussen Ising spins in een rooster met drie

tallige symmetrie. De gefrustreerde inter

aktie is gestippeld weergegeven [BIN86]. 
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ground states 

een kanoniek spinglas te verkrijgen met als ingrediënten antiferromagnetische inter

akties, gecombineerd met een random verdeling van de spins over een rooster. Voor 

een rooster met drietallige symmetrie kan eenvoudig ingezien worden dat puur anti

ferromagnetische wisselwerkingen tot frustratie van de spins kunnen leiden (zie fi

guur 4.6). Deze vraag is met name interessant met het oog op het optreden van spin

glasachtige toestanden in II-VI en IV-VI DMS met lage ladingsdragersdichtheden 

(bijvoorbeeld PbMnTe [MAU84]), waar antiferromagnetische interakties als gevolg 

van het superexchange mechanisme dominant zijn. 

Mydosh definiëert een "goed" kanoniek spinglas aan de hand van eenvoudig te bepa

len eigenschappen van de ac susceptibiliteit, de magnetisatie en de soortelijke 

warmte [MYD86]. Deze eigenschappen worden hieronder kort beschreven. 
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Fipur 4.7 Reele deel van de ac susceptibiliteit voor CuMn ( 1 at.%) voor ver-

schillende frequenties: (D) = 1.33 kHz, (o) = 234 Hz, (x) = 10.4 Hz, (ó) = 2.6 Hz 

[MYD86]. 
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Het reële deel van de dynamische susceptibiliteit Xac' wordt gekenmerkt door een 

scherpe knik bij de freezing temperatuur Tr (zie figuur 4. 7). Het imaginaire deel 

Xac" is nul voorT > Tr en neemt bijna stapvormig toe bij Tr, waarbij het buigpunt 

van de curve bij Tr ligt. Beide delen worden sterk uitgesmeerd als er een klein sta

tisch veld Hdc wordt aangelegd. De plaats en hoogte van het maximum in de suscep

tibiliteit is bovendien afhankelijk van de frequentie van het meetveld. Voor "norma

le" magnetische overgangen vinden deze effekten pas plaats bij zeer hoge frequenties 

(rv 109Hz). 

De magnetisatie wordt gekarakteriseerd door een aanzienlijk verschil tussen de FC 

en ZFC magnetisatie (zie figuur 4.8a). De ZFC magnetisatie relaxeert langzaam 

richting de FC curve, zodat lange tijd aangenomen werd dat, in overeenstemming 

met de mean field benadering voor een spinglas, de FC magnetisatie de evenwiehts

situatie vertegenwoordigt. De FC magnetisatie blijkt echter afhankelijk te zijn van 

de afkoelsnelheid en de tijd die gewacht wordt voordat na het afkoelen de magneti

satie wordt afgelezen. Dit irreversibel gedrag toont dus aan dat ook de FC magneti

satie niet de evenwichtsmagnetisatie is. De inverse magnetisatie vertoont in het 

algemeen pas Curie-Weiss gedrag voor temperaturen die aanzienlijk hoger zijn dan 

de Curie-Weiss temperatuur (zie figuur 4.8b). Dit is een direkte aanwijzing voor het 

feit, dat er aanzienlijke fluktuaties rond de gemiddelde interaktie sterkte optreden. 

Bovendien is in het algemeen de Curie-Weiss temperatuur niet (ongeveer) gelijk aan 

de freezing temperatuur. Dit kan geïllustreerd worden voor AuFe met 6% ijzer. Uit 

figuur 4.8b blijkt dat hiervoor 8 ~ 50 K, terwijl Tr ~ 25 K (zie figuur 4.13). 
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FC en ZFC magnetisatie X := M/H (a) voor CuMn (H = 6 G) 

[MYD86], en inverse susceptibiliteit (b) voor AuFe [MOR83]. 
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Het gedrag van de magnetische soortelijke 

warmte is geheel anders van aard dan de 

magnetisatie en susceptibiliteit en vertoont 

een zeer "glad" gedrag als functie van de 

temperatuur (zie figuur 4.9). Voor lage tem

peraturen is Cm evenredig met de tempera

tuur en het maximum bevindt zich bij 

T ~ (1.2-1.3)·Tr. Er is dus geen manier 

waardoor uit de soortelijke warmte de 

freezing temperatuur kan worden afgeleid. 

Een zeer in het oog springend gegeven is, 

dat circa 70-80% van de totale magnetische 

:.:: ...... ... .s 
u 

5. 

entropie boven Tr gelegen is. Dit wijst erop Figuur 4.9 
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Z790 ppm 9!Mn 

T (K) 

Magnetische soortelijke 

dat al ver boven Tr short range order van warmte voor CuMn bij verschillende exter

belang wordt en is dus evenals het gedrag nevelden [MYD86]. 

van de inverse magnetisatie een aanwijzing 

voor het belang van fluktuaties. 

Tenslotte kan nog opgemerkt worden dat naast de zojuist beschreven "normale" 

spinglazen ook zogenaamdere-entrant spinglazen voorkomen. Voor afnemende tem

peraturen vertonen deze systemen achtereenvolgens een paramagnetische fase, een 

ferromagnetische fase en een spinglas toestand. Het magnetisch gedrag van de dyna

mische susceptibiliteit van een re-entrant spinglas wordt geïllustreerd in de figuren 

4.10 tot en met 4.12. De magnetisatie van een re-entrant spinglas wordt getoond in 

figuur 4.10 en figuur 4.11 toont de dynamische susceptibiliteit in de aanwezigheid 

van statische velden. Tenslotte wordt in figuur 4.12 de susceptibiliteit van een re

entrant systeem vergeleken met het gedrag van een ferromagneet en een spinglas. 

De sterke stijging bij afnemende temperatuur in de magnetisatie en de dynamische 

susceptibiliteit wordt geïnterpreteerd als een ferromagnetische ordening. De spinglas 

toestand wordt gekenmerkt door grote FC-ZFC verschillen in de magnetisatie en het 

optreden van een tweede maximum in de dynamische susceptibiliteit voor Hdc f 0. 

Verder kan opgemerkt worden, dat de susceptibiliteit van een re-entrant spinglas 

een opvallende gelijkenis vertoont met het gedrag van sommige ferromagneten, die 

het zogenaamde Hopkinsen effect vertonen [ELT89]. Dit betekent dat het in het 

algemeen niet mogelijk is om alleen op grond van het gedrag van de ac susceptibili

teit onderscheid te maken tussen ferromagneten en (re-entrant) spinglazen. 
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Figuur 4.11 Magnetisatie (a) voor het 
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Figuur 4.10 Dynamische susceptibiliteit 

voor het re-entrant spinglas PdMn voor 

verschillende externe velden [NIE79]. 

Voor ve:rschillende materialen kunnen, afhankelijk van compositie en temperatuur, 

zowel ferromagnetische ordeningen als spinglas en re-entrant spinglas toestanden 

worden waargenomen. Dit is geïllustreerd in figuur 4.13, waar een typisch voorbeeld 

van het magnetisch fase-diagram van een kanoniek spinglas is weergegeven. 

De theoretische beschrijving van een spinglas blijkt een extreem moeilijk probleem 

te zijn. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat door de randomness het systeem niet 

behandeld kan worden als een systeem in thermodynamisch evenwicht. Hierdoor 

mag de partitiefunktie Z-niet gemiddeld worden, maar moet een (veel moeilijkere) 

middeling over de vrije energiefIX ln(Z) uitgevoerd worden. Een extra complicatie is 

dat de spinglas toestand gekenmerkt wordt door een grote variatie aan irreversibele 

processen, die door een complete theorie beschreven dienen te worden. 

In de afgelopen 15 jaar is een grote verscheidenheid aan theoretische modellen voor 

spinglazen voorgesteld [BIN86]. Vele modellen gaan niet uit van een gedetailleerd 

microscopisch model voor de campeterende interakties, maar gaan in navolging van 

Edwards en Anderson [EDW75] uit van een Gaussische verdeling van de interaktie 

sterkte: 

1 [ (Jij -Jo)2] 
P(Jï) = exp ----

J l'h D.J 2(D.J) 2 
(4.7) 
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Figuur 4.12 Laagveld susceptibiliteit 

(H = 0.1 Oe) voor (Pdo.996sFeo.oo3sh-x

Mnx [VER78]: 

(a) x = 0.01: ferromagneet (F); 

(b) x= 0.05: re-entrant spinglas (R); 

(c) x= 0.065: spinglas (SG). 
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Vereenvoudigd magnetisch 

fasediagram van AuFe [NIE79]. P = para

magneet, F = ferromagneet, SG = spin

glas, R = r~ntrant spinglas. 

met J0 

D.J 
gemiddelde interaktiesterkte; 

standaarddeviatie van de interaktiesterkten. 

Hoewel voor veel problemen (bijvoorbeeld de fermmagneet) de mean field benade

ring relatief eenvoudig is, is de mean field beschrijving van een spinglas al een zeer 

moeilijk probleem. Een mean field oplossing voor het Edwards-Anderson model is 

voor het eerst gevonden door Sherrington en Kirkpatrick [SHE75). Dit SK-model 

geeft een redelijke beschrijving van het fasediagram van een spinglas en is relatief 

zeer eenvoudig en inzichtelijk. Daarom wordt het model nog steeds vrij veel toege

past, hoewel inmiddels is aangetoond dat het beneden bepaalde temperaturen in 

principe instabiel wordt. In het SK-model wordt de middeling over de vrije energie 

uitgevoerd door middel van de zogenaamde replica trick [BIN86, CH086). De ge

dachte hierachter is, dat het systeem eerst wordt vervangen door een aantal identie

ke replica's van het originele systeem, die geen onderlinge interaktie hebben. Hier

door kan de middeling over ln(Z) worden vervangen door de eenvoudiger uit te voe

ren middeling over Z. Overigens kan vermeld worden dat zowel de mathematische 
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implicaties als de fysische interpretatie van de replica trick niet voor de hand lig

gend zijn. In de literatuur wordt hieraan dan ook ruimschoots aandacht besteed; 

voor een review met uitvoerige referenties kan worden verwezen naar Binder en 

Young [BIN86]. De oplossingen van het SK-model blijken dan beschreven te kunnen 

worden met de ordeparameters m en q, die kunnen worden geïnterpreteerd als: 

(4.8) 

(4.9) 

waarin de index T verwijst naar een thermisch gemiddelde en de index J naar een 

middeling over de ruimtelijke verdeling van de magnetische momenten. Zodra de 

ordeparameter q :/: 0 wordt treedt een magnetische ordening in en als gelijktijdig 

m :/: 0 (spontane magnetisatie), dan is de waargenomen ordening ferromagnetisch. 

Als daarentegen m = 0, q :/: 0 dan ontstaat een spinglas toestand en indien zowel 

m = 0 als q = 0 is er sprake van een paramagnetische fase. Het fasediagram dat 

door het SK-model voorspeld wordt is weergegeven in figuur 4.14, waarbij de 

parameter TJ = 10 / !:J.J gedefiniëerd is. Het gedrag van m en ..fQ. voor verschillende 

waarden van TJ is als functie van de temperatuur weergegeven in figuur 4.15. 

1.25 PARA 

kT/j 
1.00 

0.75 FERRO 

0.50 SPIN GLASS 

0.25 

0.0 
0.0 0.25 0.50 0.75 1.00 1.25 

T0û 

Figuur 4.14 Fasediagram volgens het SK-model zonder aangelegd veld. 
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Tot besluit kan worden opgemerkt, dat volgens het SK-model het gedrag van een 

systeem volledig is beschreven als de parameter TJ bekend is. Hoewel het model een 

goede beschrijving van het fasediagram van een spinglas kan geven zal duidelijk zijn 

dat dit een ernstig vereenvoudigd beeld van de realiteit moet zijn. Dit blijkt bij

voorbeeld al direkt uit het feit, dat het SK-model weliswaar de knik in de susceptibi

liteit voorspelt, maar in plaats van een glad gedrag van Cm ook een knik in de 

magnetische soortelijke warmte voorspelt. 



Hoofdstuk 5 

Magnetisch gedrag van (Pb)SnMnTe 

5.1 Inleiding 

De magnetische fasediagrammen voor SnMnTe en PbSnMnTe vertonen kwalitatief 

zeer grote overeenkomsten. Dit is het gevolg van het feit dat de bandenstrukturen 

van beide materialen vrijwel identiek zijn, waardoor de indirekte interakties tussen 

de magnetische ionen van gelijke aard zijn (zie hoofdstuk 3). Aangezien in het alge

meen SnMnTe wat uitgebreider bestudeerd is, wordt in deze paragraaf de nadruk 

gelegd op het magnetisch gedrag van deze DMS. 

Het magnetisch gedrag van SnMnTe als funktie van de gatendichtheid p wordt 

gekenmerkt door het optreden van een kritische gatendichtheid Pcrit ~ 3·1020 cm-3 

en kan worden beschreven met een gemodificeerd RKKY model (zie hoofdstuk 3) 

[JON90A). Voor gatendichtheden kleiner dan Pcrit resulteert de aanwezigheid van 

lichte gaten in VBl in een zwakke, voornamelijk ferromagnetische RKKY interak

tie. Daarnaast treden er als gevolg van de direkte Mn-Mn wisselwerking en het 

superexchange mechanisme antiferromagnetische interakties op. De experimenteel 

bepaalde Curie-Weiss temperaturen zijn dan ook zeer klein [HED86, JON90A). 

Voor p < Pcrit kan daarom op grond van de campeterende interakties voor voldoen

de lage temperaturen (T < 1.5 K) een spinglas toestand verwacht worden. Voor 

PbSnMnTe zijn hiervoor experimentele aanwijzingen gevonden door Hedgcock et al. 

[HED86) en van de Hoek [HOE88), die hun bevindingen echter alleen baseren op een 

knik in de ac susceptibiliteit. Verder zijn voor SnMnTe met p < Pcrit alleen metin

gen gerapporteerd door Inoue et al., die in het bijzonder aandacht besteden aan de 

transporteigenschappen [IN076, IN082). De resultaten tonen een tweetal karakte

ristieke temperaturen, T ~ 4.5 K en T ~ 5.5 K, die geassociëerd worden met over

gangen van een paramagnetische fase via een antiferromagnetische fase naar een 

ferromagnetische fase. Het is echter niet duidelijk welk mechanisme deze ordeningen 

zou kunnen veroorzaken. Deze resultaten zijn bovendien niet door derden bevestigd. 

Zodoende kan niet worden uitgesloten dat, analoog aan waarnemingen van Escorne 



5 Magnetisch gedrag van {Pb}SnMnTe 

Figuur 5.1 Het voorgestelde magnetische fase-

diagram voor Snt-xMnxTe en p > Pcrit [MAU87]. 

Recent is aangetoond [VEN90] dat de voorgestelde 

re-entrant spinglas toestand (R) niet optreedt voor 

T > 1.5 K; verder staat P voor de paramagnetische 

fase, F = ferromagnetische fase en SG = spinglas 

toestand. 
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et al. [ESC79] voor p > Pcrit' deze resultaten veroorzaakt zijn door verontreinigin

gen in de preparaten. 

Het optreden van een ferromagnetische ordening voor Sn1_xMnx Te voor p > Pcrit is 

al geruime tijd bekend [COH68, MAT70, COC74A, SON76]. In het algemeen wordt 

gerapporteerd dat de Curie-Weiss temperatuur slechts in geringe mate afhangt van 

de gatendichtheid en voor x ~ 0.4 [SON76] rechtevenredig is met het Mn-gehalte. 

Escorne et al. nemen voor temperaturen vlak onder Tc maxima waar in de soorte

lijke weerstand [ESC79]. Zowel breedte als hoogte van de piek blijken voor verschil

lende preparaten echter niet reproduceerbaar, zodat deze niet geïnterpreteerd kan 

worden als een ordeningsverschijnsel en waarschijnlijk toegeschreven moet worden 

aan verontreinigingen of inhomogeniteiten [MAU87]. 

In tegenstelling hiermee stellen Mauger et al. op basis van metingen aan de trans

porteigenschappen en de ac susceptibiliteit voor p > Pcrit het bestaan voor van een 

re-entrant spinglas fase voor 3% <x <7% [MAU87]; zie ook het voorgestelde fase

diagram (figuur 5.1). Eltink [ELT89] liet echter al zien dat het waargenomen gedrag 

van de susceptibiliteit [ESC85] het gevolg kan zijn van de grootte van het meetveld 

Hac = 1 Oe, dat van gelijke grootte-orde is als het coërcitieve veld He· Het gedrag 

van Xac' gemeten met Hac = 16 mG, is daarentegen consistent met het zogenaamde 

Hopkinson effect, dat in zachte ferromagneten kan worden waargenomen (zie ook 
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4.1). Aangezien er geen aanvullende aanwijzingen bekend zijn voor re-entrant spin

glas gedrag is het bestaan hiervan dan ook op zijn minst zeer twijfelachtig. Zeer 

recent is met behulp van neutronendiffraktie experimenten aangetoond dat voor 

x= 3% en 6% en temperaturen boven 1.5 K de geordende toestand ferromagnetisch 

is [VEN90]. 

Daarentegen wordt het bestaan van een voorgestelde spinglas toestand voor 

p ~ 10·1020 cm-3 en x< 3% (zie figuur 5.1) wel bevestigd door een voorlopige 

meting van de susceptibiliteit voor een preparaat met x= 2.2% [MAU87, ELT89]. 

Deze gatendichtheid is dus een faktor 3 groter dan Pcrit! In dit regime zijn echter 

geen uitgebreide gegevens bekend over de exacte invloed van de ladingsdragersdicht

heid op de magnetische eigenschappen. In dit hoofdstuk wordt daarom op basis van 

zowel deze experimentele gegevens als de beschouwingen over het gedrag van de 

RKKY interaktie voor hoge gatendichtheden (hoofdstuk 3) een meer systematische 

studie beschreven van het magnetisch gedrag van (Pb )SnMnTe bij lage Mn-gehaltes 

(1.5%::; x::; 4%) en verschillende gatendichtheden [p ~ (5-23)·1020 cm-3]. 

Ten aanzien van het magnetisch fase-diagram van Pb0•28 _xSn0. 72Mnx Te kan tot slot 

worden opgemerkt, dat dit voor zover bekend kwalitatief gelijk is aan het fase-dia

gram voor SnMnTe, met dien verstande dat nog geen melding is gemaakt van het 

optreden van spinglas toestanden voor p > Pcrit· De belangrijkste verschillen zijn, 

dat Pcrit enigszins lager is dan de kritische gatendichtheid voor SMT en dat de 

Curie-Weiss temperatuur in het algemeen wat lager is dan de waarden die voor 

SnMnTe gerapporteerd worden. 

5.2 Experimentele opzet 

Ter karakterisering van de magnetische eigenschappen van de preparaten zijn de 

magnetisatie M, de dynamische susceptibiliteit Xac en de magnetische soortelijke 

warmte Cm gemeten. Een aantal van deze experimenten zijn afzonderlijk behandeld 

in enkele stageverslagen, waarin ook de opstellingen vrij uitvoerig aan de orde 

komen. De experimentele opzet wordt daarom slechts summier besproken. In §5.3 en 

§5.4 worden de resultaten van alle experimenten samengebracht en uitgebreid bedis

cussiëerd. 
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Dynamische susceptibiliteit 

Zoewel de reële als imaginaire component van de dynamische susceptibiliteit Xac 

kunnen worden gemeten met behulp van een in de groep ontwikkelde opstelling, die 

wordt beschreven door Denissen [DEN86). Het ac meetveld Hac wordt opgewekt 

door een tweetal primaire spoelen en het resulterende magnetische moment van het 

preparaat wekt een induktiespanning op in een set secundaire spoelen. Deze induk

tiespanning is evenredig met het magnetisch moment en wordt gemeten via een 

brugschakeling. 

Om vergelijking met vroegere metingen mogelijk te maken zijn de metingen uitge

voerd met een frequentie van 920 Hz. Eltink heeft voor een Sn0.97Mn0.03Te prepa

raat met p = 9.4·1020 cm-3 laten zien dat de reële component Xac' als functie van de 

temperatuur vrijwel onveranderd blijft voor Hac ~ 160 mG [ELT89). Het maximum 

van de imaginaire component verschuift echter al naar iets lagere temperaturen voor 

velden van 40 mG. Enkele metingen zijn uitgevoerd met Hac = 80 mG, wat bete

kent dat het maximum in Xac" een of twee tiende Kelvin naar lagere temperaturen 

is verschoven. De onnauwkeurigheid in de metingen bedraagt 5-10%. De metingen 

kunnen worden uitgevoerd voor temperaturen van 1.5 tot 50 K en desgewenst kan 

een extra statisch magneetveld worden aangelegd. 

Magnetisatie 

De magnetisatie van een preparaat wordt gemeten met behulp van een commerciëel 

verkrijgbare vibrating sample magnetometer (Princeton Applied Research model 

155), waarvan het principe is ontwikkeld door Foner [FON59). De opstelling wordt 

vrij uitgebreid beschreven door Emmen [EMM88]. Het preparaat wordt met een 

frequentie van 85 Hz bewogen in een statisch magneetveld. Met een conventionele 

spoel kunnen velden tot circa 220 Gauss aangelegd worden. Desgewenst kan boven

dien voor hoogveld metingen tot 6 T gebruik gemaakt worden van een supergelei

dende spoel. De temperatuur van het preparaat kan gevariëerd worden van 1.5 tot 

50 K en wordt bepaald met behulp van een carbonglasweerstand. Voor temperatu

ren tot 20 K is bekend dat de temperatuurverschillen tussen het preparaat en de 

thermometer verwaarloosbaar zijn. 

De respons van het preparaat op het aangelegde veld wordt geregistreerd met be

hulp van twee oppikspoeltjes. Het meetsignaal is rechtevenredig met het magnetisch 

moment van het preparaat en wordt gecalibreerd met behulp van een nikkel prepa

raat met een bekende verzadigingsmagnetisatie. De nauwkeurigheid van de absolute 



5 Magnetüch gedrag van (Pb)SnMnTe 69 

waarden van de metingen bedraagt als gevolg van onzekerheden bij de ijking circa 

10%. 

Het meetsignaal blijkt afhankelijk te zijn van de exacte positie van het preparaat in 

de oppikspoeltjes. De gemeten magnetisatie moet daarom gecorrigeerd worden voor 

de lengte van het preparaat. De correctiefaktor neemt toe met de lengte en bedraagt 

5% voor een preparaat met de maximale lengte van 11 mm; voor de meeste prepara

ten bedraagt de correctie 3%. Gezien de eerder genoemde onnauwkeurigheden zijn 

daarom de waarden in de figuren niet gecorrigeerd. De correctie is wel toegepast bij 

de berekening van het Mn-gehalte uit het Curie-Weiss gedrag van de magnetisatie. 

In Appendix B is een overzicht opgenomen van alle preparaten waaraan gemeten is, 

waarbij ook de correctiefaktor vermeld wordt. 

Soortelijke warmte 

De soortelijke warmte van een preparaat kan in een in de groep ontwikkelde calorie

metrie opstelling worden gemeten voor temperaturen van 1.5 tot 50 K en statische 

magneetvelden tot 3 T. Een uitgebreide beschrijving van de opstelling is gegeven 

door Denissen [DEN86) en Stoffels [ST088). Het preparaat wordt met wat vacuüm

vet en teflon bevestigd aan een thermisch geïsoleerd opgehangen preparaathouder. 

De warmtecapaciteit van het geheel wordt bepaald door na het adiabatisch toevoe

ren van een welgedefiniëerde warmtepuls de resulterende temperatuurstijging te 

bepalen. De temperatuur wordt gemeten met behulp van een carbonglasweerstand. 

Uit ijkmetingen zijn de warmtecapaciteit van de drager en de soortelijke warmte 

van vet en teflon bekend. Door deze warmtecapaciteiten af te trekken van de totale 

warmtecapaciteit kan de soortelijke warmte van het preparaat bepaald worden. 

Mits de warmtecapaciteit van het preparaat minstens de helft uitmaakt van de tota

le warmtecapaciteit is de relatieve onnauwkeurigheid in de soortelijke warmte van 

het preparaat kleiner dan 2%. De reproduceerbaarheid van de metingen bedraagt 

circa 0.2%. 

Aan de totale soortelijke warmte van het preparaat, die op deze wijze wordt be

paald, wordt naast de magnetische interakties bijgedragen door roostertrillingen en 

elektronen. Om de magnetische soortelijke warmte van SnMnTe te kunnen bepalen 

is daarom de soortelijke warmte van de host SnTe bepaald [EIS91). De magnetische 

soortelijke warmte wordt dan bepaald door van de totale soortelijke warmte de 

soortelijke warmte van de host af te trekken. Het blijkt dat in het algemeen de op 

deze wijze bepaalde Cm voorT» Tc geen realistisch gedrag vertoont: de magnetische 
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soortelijke warmte nadert niet tot nul, zodat de totale magnetische entropie zou 

divergeren. Dit kan worden toegeschreven aan het feit, dat de soortelijke warmte als 

gevolg van de roostertrillingen zal veranderen als Sn-ionen worden gesubstitueerd 

door lichtere Mn-ionen. (De gemiddelde atomaire massa van Sn en Mn bedragen 

respektievelijk Msn = 118.69 gfmol en MMn = 54.938 gfmol). 

Om hiervoor te corrigeren wordt wel een fenomenologische temperatuur-tichaling 

van de host soortelijke warmte toegepast [ST088, OPS89]. Deze correctie bedraagt 

enkele procenten van de rooster soortelijke warmte en wordt dus pas van belang als 

de rooster soortelijke warmte een faktor 10 groter is dan de magnetische soortelijke 

warmte. In dit verslag wordt echter alleen het gedrag van Cm nabij Tc beschouwd. 

Voor PbSnMnTe is de rooster soortelijke warmte dan nog zo klein, dat het toepas

sen van de genoemde correctie niet noodzakelijk is. Deze correctie is daarom niet 

toegepast. 

5.3 Resultaten 

De preparatie van de SnMnTe samples waaraan de metingen zijn uitgevoerd is reeds 

uitvoerig beschreven in hoofdstuk 2. De Pb0.26Sn0•72Mn0. 02Te preparaten zijn be

schikbaar zijn gesteld door het Polish Institute of Physics, waar de gatendichtheid 

is bepaald en de struktuur met behulp van röntgen poeder diffraktie is gecontro

leerd. De struktuur en homogeniteit van de overige kristallen is gecontroleerd met 

behulp van röntgen poeder diffraktie en electron probe micro analysis. Deze metin

gen toonden aan dat de kristallen de roosterstruktuur van de host SnTe bezitten en 

dat de magnetische ionen homogeen verdeeld zijn. Hierbij moet opgemerkt worden, 

dat bij EPMA de samenstelling van een oppervlak van circa 1 JLm2 wordt bepaald. 

Inhomogeniteiten op kleinere schaal kunnen dus niet worden waargenomen. 

Een overzicht van alle preparaten en de daaraan uitgevoerde metingen is opgenomen 

in tabel 5.1. De parameters van de groei- en annealingsprocedures zijn opgenomen in 

Appendix A. In Appendix B wordt een overzicht gegeven van de lengtes en massa's 

van de preparaten. Verder kan opgemerkt worden, dat de preparaten in het alge

meen een vrij willekeurige, langwerpige geometrie hebben. De meetvelden worden in 

de lengterichting van het preparaat aangelegd, zodat verwacht kan worden dat de 

demagnetizerende faktor N klein is. De waarde van N kan als gevolg van de arbitrai

re geometrie echter niet nauwkeurig berekend worden. In het verleden zijn 
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voor enkele preparaten de waarden geschat [DUB88]. Mede op grond hiervan wordt 

een demagnetizerende faktor van 0.1 tot 0.2 verwacht. 

De samples worden loodrecht op de groeirichting uit het kristal gezaagd en worden 

aangeduid met een nummer, dat verwijst naar het kristal waaruit het sample is ge

nomen, gevolgd door een letter en eventueel nog een cijfer enjof een hoofdletter A. 

De punt van het preparaat krijgt de letter a, waarna opeenvolgende samples opeen-

Tabel 5.1 Overzicht van de bestudeerde preparaten. De aanduiding van de 

preparaten wordt uitgelegd in de hoofdtekst. De waarden voor de compositieparame

ters zijn bepaald met behulp van EPMA. 

preparaat naam x y Pn P3oo Xac M Cm 

P36303 PSMT[2, 72,2.9] 2.3a 72.0 2.9 a • • • 
P36307 PSMT[2, 72,6.8] 2.1 a 72.0 6.8 a • • • 
P36314 PSMT[2,72,14] 2.2a 72.0 14.0 a • • • 
65n1A SMT[l.6,98.4, 7] 1.2 98.8 7b 5.2 • 

65k SMT[L6,98.4,9.9] 1.2 98.8 9.9 9.1 • 
43e1A SMT[2.2,97.8, 7.9] 2.2C 97.8 7.9 6.2 • • 
43e2 SMT[2.2,97.8,14] 2.2c 97.8 14b 12.7 • • 

68g1AA SMT*[2.5,97.5,5.3] 2.2 97.8 5.3 4.0 • • • 
68g1 SMT*[2.5,97.5,11] 2.2 97.8 11.0 10.2 • • • 

68g1AAA SMT*[2.5,97.5,21] 2.2 97.8 20.9 19.4 • • • 
64e1A SMT[3,97 ,5.3] 2.6 97.4 5.3 3.6 • • 
6412 SMT[3,97,10.4] 2.6 97.4 10.4 9.5 • • 

64j2A SMT[3,97,23] 2.6 97.4 23.0 21 • • 
69fA SMT[4,96, 7] 2.9 97.1 7b 5.1 • 
69e1 SMT[4,96,12] 2.9 97.1 12b 11 • 
69dA SMT[4,96,23] 2.9 97.1 23.0 22 • 

a Karakterisatie heeft plaatsgevonden bij het Polish Institute of Physics, waar p77 is be

paald en de struktuur is gecontroleerd met behulp van röntgen poeder diffraktie. De ver

melde waarde voor x is bepaald uit het Curie-Weiss gedrag van magnetisatie en suscepti

biliteit. 

b De gatendichtheid bij 77 K is nog niet bepaald; de vermelde waarde is afgeleid uit p300 

met behulp van de bekende verhouding RH(77)/RH(300) (zie figuur 3.10). 

c Geen EPMA uitgevoerd; de vermelde waarde is bepaald uit het Curie-Weiss gedrag van 

magnetisatie en susceptibiliteit. 
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volgende letters krijgen. Als uit een schijfje meerdere samples worden genomen, 

krijgen deze ter onderscheid nog een cijfer en als een preparaat geannealed is, wordt 

dit aangeduid met een hoofdletter A. Op deze wijze is elk sample eenduidig te be

noemen, maar is niet direkt duidelijk wat de samenstelling is. In dit verslag wordt 

daarom een andere naamgeving ingevoerd: (P)SMT[x,y,p], waarbij x, yen p respek

tievelijk staan voor de nominale Mn- en Sn-gehaltes in at.% en de gatendichtheid in 

1020 cm-3. Eén SMT-preparaat is meerdere malen geannealed; dit preparaat wordt 

aangeduid met SMT*[x,y,p]. 

Tabel5.2 De waarden voor de Curie-Weiss temperatuur E> en de 

Mn-concentratie x, die zijn bepaald uit het Curie-Weiss gedrag van de inverse 

magnetisatie en inverse susceptibiliteit. De bijbehorende figuren zijn opgenomen in 

appendix C. 

preparaat Xac M 

E> x E> x 

PSMT(2,72,2.9] 0.45 2.2 

PSMT(2, 72,6.8] 3.1 2.1 3.1 2.0 

PSMT(2,72,14] 3.1 2.4 3.4 1.9 

SMT[1.6,98.4,7] 3.1 1.5 

SMT(1.,98.4,9.9] 2.9 1.7 

SMT[2.2,97.,7.9] 3.5 2.3 3.5 2.3 

SMT[2.2,97.8,14] 3.3 2.2 3.4 2.2 

SMT*[2.5,97.5,5.3] 4.9 3.1 4.9 2.6 

SMT*(2.5,97.5,11] 4.4 2.4 4.4 2.2 

SMT*[2.5,97.5,21] 3.9 2.8 4.3 2.2 

SMT[3,97,5.3] 4.6 3.4 4.6 3.0 

SMT(3,97,12] 5.1 3.3 5.2 2.8 

SMT(3,97,23] 4.6 3.4 4.7 2.7 

SMT(4,96, 7] 4.9 2.9 

SMT(4,96,12] 5.9 3.3 

SMT(4,96,23] 5.2 4.0 
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In de tabel is te zien dat de meest complete set metingen is verricht aan de 

PSMT[2, 72,p] preparaten. Daarom zullen de resultaten hiervan eerst besproken wor

den. Vervolgens komen de metingen aan de SMT-preparaten 43, 64, 65 en 69 aan de 

orde. Al deze experimenten zijn in principe uitgevoerd aan verschillende preparaten. 

Er zal echter alleen een rechtstreekse vergelijking gemaakt worden tussen resulta

ten, die verkregen zijn uit metingen aan nabijgelegen preparaten uit een en hetzelfde 

kristal. Hoewel dit zeer onwaarschijnlijk zou zijn, is het desondanks niet volledig uit 

te sluiten dat verschillende waarnemingen veroorzaakt zouden kunnen worden door 

oncontroleerbare verschillen tussen de preparaten (zoals chemische verontreinigin

gen of inhomogeni tei ten). 

Daarom zijn ter aanvulling aan één sample SMT*[2.5,97.5,p] uit kristal 68 achter

eenvolgens bij drie gatendichtheden de magnetische eigenschappen bepaald. Hiertoe 

zijn metingen uitgevoerd aan het as grown kristal, waarna dit kristal achtereen

volgens naar een lage en een hoge gatendichtheid is geannealed. Omdat de eerste 

annealing niet gelukt is, zijn hiervoor in totaal drie pogingen nodig geweest. De re

sultaten van de experimenten worden samengevat in tabel 5.2. 

PbSnMnTe 

De resultaten van de metingen aan PSMT[2,72,p] zijn weergegeven in figuur 5.1. 

Het gedrag van Xac-1 als funktie van de temperatuur is opgenomen in Appendix C. 

De parameters 8 en x, die kunnen worden afgeleid uit het Curie-Weiss gedrag van 

de magnetisatie en de susceptibiliteit, zijn samen met de waarden voor SMT samen

gevat in tabel 5.2. De magnetisatiemetingen zijn uitgevoerd door van Kempen 

[KEM90] en de soortelijke warmtes zijn gemeten door Willekens [WIL90) en Eisenga 

[EIS91). 

De gatendichtheid van PSMT[2,72,2.9] is lager dan Pcrit' zodat het RKKY mecha

nisme niet effektief is. Uit de lage waarde van de Curie-Weiss temperatuur 

8 = 0.45 K blijkt dan ook, dat de som van alle interakties gering is. In overeen

stemming hiermee vertoont het gedrag van noch de magnetisatie noch de magne

tische soortelijke warmte geen enkele aanwijzing voor het optreden van een magne

tische ordening voor T > 1.5 K. Aangezien bovendien zelfs in een meetveld van 100 

Gauss het meetsignaal nauwelijks detekteerbaar is (100 schaaldelen op het meest 

gevoelige bereik), is daarom de ac susceptibiliteit van dit preparaat niet meer geme

ten. Er kan geconcludeerd worden, dat het gedrag van dit preparaat volledig in 

overeenstemming is met het bekende gedrag voor PSMT met p < Pcrit· Alle meting-
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Figuur 5.2a PSMT[2, 72,p]: 

inverse magnetisatie (H = 100 Gauss). 
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Figuur 5.2b PSMT[2, 72,p]: 

magnetisatie (H = 100 G voor p = 2.9, 

H = 10 G voor de overige preparaten). 

en aan PSMT en SMT die hierna worden beschreven, zijn uitgevoerd aan preparaten 

met P > Pcrit· 

Voor alle andere preparaten is het RKKY mechanisme wel effektief, zodat een 

sterke toename van de interakties wordt verwacht. Voor zowel PSMT(2,72,6.8] als 

PSMT(2,72,14] komt dit tot uitdrukking in de Curie-Weiss temperatuur, die in bei

de gevallen 3.1 K bedraagt. De waarden voor é worden genormeerd op het Mn

gehalte en in figuur 5.1e vergeleken met waarden die voor andere PSMT(x,72,p] 

preparaten zijn gerapporteerd. De gevonden waarden stemmen hiermee goed over

een. De Curie-Weiss temperatuur is rechtevenredig met de som van de interakties 

tussen de Mn-ionen, zodat deze som voor deze preparaten blijkbaar gelijk is. Het 

magnetisch gedrag van beide preparaten vertoont desondanks een aantal zeer 

markante verschillen. 

Het preparaat PSMT(2, 72,6.8] vertoont in alle opzichten ferromagnetisch gedrag. De 

magnetisatie neemt voor temperaturen beneden e zeer snel toe. De Curie tempera

tuur is bepaald op Tc= 2.7 K en de magnetisatie bereikt in een veld van slechts 

10 Gauss bijna de helft van de verzadigingsmagnetisatie Msat = 2.2 emu/ g. Het ge

drag van de ac susceptibiliteit Xac heeft voor T ~ e een divergent karakter en het 

optreden van een scherpe knik in de susceptibiliteit kan ook worden waargenomen in 

bepaalde fermmagneten (§4.1). Tenslotte vertoont Cm voor T ~ e bij afnemende 
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Figuur 5.2c PSMT[2, 72,p]: Figuur 5.2d PSMT[2, 72,p]: 

ac susceptibiliteit (Hac = 80 mOe). magnetische soortelijke warmte Cm· 

temperatuur een sterk opgaande flank, waarvan de steilste helling samenvalt met 

Tc. 

Het preparaat met de hoogste gatendichtheid, PSMT[2,72,14.0], vertoont daaren

tegen een geheel ander gedrag. De magnetisatie vertoont beneden de Curie-Weiss 

temperatuur geen scherpe toename en bereikt voor T = 1.5 K en H = 10 Gauss 

slechts zo'n 10% van de verzadigingsmagnetisatie. Het maximum in Xac treedt pas 

op voor T 0 ~ 1.3 K en het gedrag vertoont grote gelijkenis met de bekende knik die 

optreedt voor de susceptibiliteit van een spinglas. 

Ook het gedrag van de magnetische soortelijke warmte is drastisch veranderd. In 

plaats van een zeer scherpe toename bij T ~ E> wordt nu het gladde gedrag waarge

nomen, dat een kenmerkende eigenschap is van een spinglas toestand. Het maximum 

in Cm bevindt zich bij een temperatuur van circa 2 K; dit is 1~ maal T 0 • Het Mn

gehalte x = 2%, zodat de totale magnetische entropie 0.3 J /molK bedraagt. Circa 

50% van de totale magnetische entropie is gelegen boven de laagste temperatuur 

(1.5 K) waarbij de soortelijke warmte is gemeten [WIL90]. Dit betekent dat meer 

dan de helft van de entropie gelegen is boven T 0 • Deze waarden stemmen redelijk 

overeen met de criteria die Mydosh aanlegt voor een goed spinglas: het maximum in 

Cm is daarvoor gelegen bijT~ (1.2-1.3)-Tr en 70 tot 80% van de magnetische entro

pie is boven Tr gelegen. De metingen van de soortelijke warmte worden uitgebreid 

bediscussiëerd door Eisenga [EIS91]. 

6 
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Op grond van het gedrag van alle bestudeer

de magnetische grootheden kan daarom ge-

2 . 0 .------.---,.-.------.--.------.---,.-.------.---, 

1.8 

concludeerd worden, dat de waargenomen 1.6 

1 4 
ordening in PSMT(2, 72,14) zeker geen ferro- ~ 

1 2 
magnetische fase-overgang is. In hoofdstuk 3 ~ 

'10 
is aannemelijk gemaakt, dat op basis van ~ 
het RKKY interaktie mechanisme deze or- ~ 

f- 0. 6 

0.8 

dening een overgang van een paramagne- ~ 
0.4 

tische fase naar een spinglas toestand kan 
0.2 

• PSHT [2, 72, p) 

o I iteratuurwaarden 

zijn. Het gedrag van de magnetische soorte

lijke warmte is hiervoor een zeer sterke aan

wijzing; de magnetisatie en ac susceptibili

teit zijn hiermee consistent. De niet-ferro

magnetische toestand bij zeer hoge gaten

dichtheden zal daarom in het vervolg wor

den aangeduid als spinglasachtige toestand. 

-0 . 2 1...---L----L-...I.---L...-I...---L----L-...I.---L...----' 

SnMnTe 

0 3 6 9 12 

gatendichtheid [1020 cm-3] 

Figuur 5.2e Vergelijking van de op het 

Mn-gehalte genormeerde Curie-Weiss 

temperatuur 9 /x van PSMT[2,72,p] met 

literatuurwaarden. 

Aan een aantal SnMnTe preparaten met 1.5% < x < 4.0% is bij verschillende gaten

dichtheden de FC magnetisatie gemeten. Een aantal van deze metingen wordt uit

gebreid besproken door Rops (ROP91). Voor SMT(2.2,97.8,p) en SMT(3,97,p) is 

daarnaast de susceptibiliteit gemeten. Voor SMT*(2.5,97.5,p) zijn de magnetisatie, 

de ac susceptibiliteit en de soortelijke warmte gemeten. De soortelijke warmte me

tingen worden nader beschreven door Eisenga en Keijzers [EIS91, KEI91). De resul

taten van deze metingen worden weergegeven in de figuren 5.3 tot en met 5.7. Voor 

alle SMT preparaten zijn figuren van M-1 en Xac -1 als funktie van de temperatuur 

opgenomen in Appendix C. De parameters die kunnen worden afgeleid uit het Curie

Weiss gedrag zijn voor alle (P)SMT preparaten samengevat in tabel 5.2. In figuur 

5.8 worden de waarden voor de Curie-Weiss temperatuur vergeleken met de waarden 

die voor andere preparaten gevonden zijn. 

Uit de gecombineerde gegevens van tabel 5.2 en de figuren blijkt steeds in grote 

lijnen hetzelfde gedrag op te gaan. De Curie-Weiss temperatuur, genormeerd op het 

Mn-gehalte x, is voor alle preparaten van vergelijkbare grootte en stemt overeen 

met eerder gerapporteerde waarden voor andere preparaten. De magnetisatie ver

toont voor p ~ (5-8)·1020 cm-3 ferromagnetisch gedrag en voorT= 1.5 K, H = 20 G 

15 
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Figuur 5.3 SMT [1.6,98.4,p]: Figuur 5.4 SMT[4,96,p): 

magnetisatie. magnetisatie. 

wordt steeds ruwweg 50% van de verzadigingsmagnetisatie bereiktt. Daarentegen 

worden voor p > 10 · 1020 cm -3 steeds grote afwijkingen van ferromagnetisch gedrag 

waargenomen. De metingen voor SMT[4,96,p] vertonen een onverklaarbaar grote 

spreiding in de waarden voor E>. Hoewel er op zich geen enkele reden is de individu

ele metingen te wantrouwen, worden de resultaten voor SMT[4,96,p] daarom niet 

meegenomen in de verdere beschouwingen. 

Het gedrag van de magnetisatie als funktie van p voor SMT[3,97,p] suggereert dat 

de overgang van een ferromagnetische naar een spinglasachtige overgang vrij gelei

delijk plaats vindt. Deze suggestie wordt versterkt door het opmerkelijke gedrag van 

de field cooled magnetisatie van een aantal preparaten. Voor zowel SMT[3,97,10.4], 

SMT[4,96,12] als SMT*[2.5,97.5,11] wordt bij het verlagen van de temperatuur een 

duidelijk maximum in de magnetisatie voor T ~ 2 K waargenomen, waarna de mag

netisatie bij verder afkoelen weer afneemt. Een vrijwel identiek gedrag van de mag

netisatie is gerapporteerd voor zogenaamde re-entrant spinglas systemen (zie figuur 

4.11). Een re-entrant spinglas kan worden opgevat als een "mengtoestand" van een 

ferromagnetische en een spinglas toestand. Het is dus waarschijnlijk dat bij het ver

hogen van de gatendichtheid de overgang van een ferromagnetische ordening naar 

een spinglasachtige overgang plaatsvindt via een re-entrant spinglas toestand. Dit 

tDe magnetisatiemetingen voor SMT[2.2,97.8,p) zijn uitgevoerd in een veld van 100 Gauss; voor 

T = 1.5 K wordt dan circa 80% van de verzadigingsmagnetisatie bereikt. 
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(a) magnetisatie 

(b) ac susceptibiliteit (Hac = 16m0e) 
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gedrag wordt ook op grond van het SK

model verwacht (zie figuur 4.14). 

Bij de dynamische susceptibiliteit van 

SMT[3,97,23] kan voor T ~ 1.6 K een zeer 

duidelijke knik in de ac susceptibiliteit wor

den waargenomen. Deze knik treedt pas op 

voor een temperatuur ver beneden de Curie

Weiss temperatuur. De demagnetizerende 

limiet 1/N wordt zeker niet bereikt, zodat er 

geen sprake kan zijn van een ferromagneti

sche ordening. De vorm van deze knik is 

daarentegen een opnieuw aanwijzing voor 

het spinglas karakter van de geordende toe

stand. Voor beide andere SMT[3,97,p] pre

paraten vertoont Xac een veel hoger maxi

mum, dat nabij de Curie-Weiss temperatuur 

ligt. Tenslotte kan opgemerkt worden dat de 

sussceptibiliteit van SMT[2.2,97.8,p] een 

soortgelijk gedrag vertoont als SMT[3,97,p]. 

De magnetisatie van SMT*[2.5,97.5,11] en 

SMT*[2.5,97.5,21] vertoont een vrijwel 

identiek gedrag als de resultaten voor 

SMT[3,97,10.4] resp. SMT[3,97,23]. De ac 

susceptibiliteit van SMT*[2.5,97.5,11] ver

toont een breed maximum bij T = 2 K en 

Figuur 5.7 SMT*[2.5,97.5,p]: 

(a) magnetisatie (H = 20 Gauss) 

(b) ac susceptibiliteit (Hac = 16 mOe) 

(c) magnetische soortelijke warmte. 
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voor SMT*[2.5,97.5,21) bevindt zich waar

schijnlijk een knik in Xac voor T = 1.3 K. 

De magnetische soortelijke warmte vertoont 

voor SMT*[2.5,97.5,11] en SMT*[2.5,97.5,21] 

een glad gedrag als funktie van de tempera

tuur. 
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SMT[2.5,97.5,5.3) meer gelijkenis vertonen 

met een ferromagnetische fase-overgang, kan 

deze zeker niet als zodanig geïnterpreteerd 

worden. Voor T ~ 8 vertoont de ac suscepti

biliteit een vrijwel divergente stijging en het 

is niet uit te sluiten dat de demagnetizeren

de limiet bereikt wordt. 

Voor lagere temperaturen wordt echter niet 

de voor ferromagnetisch SMT typerende, 

vrij scherpe piek waargenomen. In plaats 

daarvan heeft de susceptibiliteit een zeer 
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Figuur 5.8 Vergelijking van de 

genormeerde Curie-Weiss temperatuur van 

SMT[x,y,p] en SMT*(2.5,97.5,p] met 

literatuurwaarden. 

breed afgerond maximum. Gezien het ontbreken van een duidelijke knik is er boven

dien zeker geen sprake van een overgang naar een spinglas toestand. De magnetisa

tie bereikt weliswaar bijna 65% van de verzadigingsmagnetisatie, maar neemt met 

afnemende temperatuur maar langzaam toe. Tenslotte vertoont de magnetische 

soortelijke warmte nabij 8 weliswaar een aanzienlijk scherpere stijging, maar het 

maximum is opnieuw veel meer afgerond dan voor ferromagnetisch SMT gebruike

lijk is. 

Het ontbreken van een duidelijke ferromagnetische ordening kan waarschijnlijk ver

klaard worden doordat het preparaat SMT*[2.5,97.5,p] dikker is dan gebruikelijk. 

Deze grotere dikte is gekozen om voldoende meetsignaal te kunnen garanderen, ook 

als na de annealingen het oppervlak van het preparaat enkele keren is bijgeschuurd. 

De tijdsduur van de annealing is echter gelijk gehouden aan die voor andere prepa

raten. Hierdoor is het mogelijk, dat bij de annealing nog geen evenwicht is ingetre

den, waardoor in het preparaat wellicht nog inhomogeniteiten aanwezig zijn ge

weest. Om dit te verifiëren kan opnieuw geprobeerd worden om met een langere 

duur van de annealing de gatendichtheid van dit preparaat te verlagen. Er is daar-

25 
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om vooralsnog een groot vertrouwen dat de waargenomen spinglasachtige toestan

den niet toegeschreven moeten worden aan verontreinigingen of inhomogeniteiten. 

Dit vertrouwen wordt gesterkt door de duidelijke systematiek in de overige resul

taten. 

5.4 Discussie 

Aan de hand van metingen van de magnetisatie, de dynamische susceptibiliteit en 

de magnetische soortelijke warmte van PSMT[2,72,p] en SMT*[2.5,97.5,p] kan in 

ieder geval worden geconcludeerd,· dat voor gatendichtheden boven 10 · 1020 cm -3 

geen ferromagnetische ordening optreedt. De waargenomen ordeningsverschijnselen 

vertonen daarentegen de kenmerkende eigenschappen van een spinglas toestand. 

Voor gatendichtheden, groter dan Pcrit maar kleiner dan circa 9·1020 cm-3, wordt de 

bekende ferromagnetische ordening wel waargenomen. De resultaten voor enkele 

andere SMT preparaten vertonen een identiek karakter. 

De hoeveelheid meetgegevens die tot nu toe beschikbaar is, is onvoldoende om de 

optredende ordening met zekerheid te kunnen betitelen als spinglas gedrag. Gezien 

de lage ordeningstemperaturen is het hiervoor essentiëel metingen te kunnen ver

richten voor T < 1.5 K. In eerste instantie moet met name het optreden van een 

knik in de susceptibiliteit geverifiëerd worden. Tenslotte kan worden opgemerkt, dat 

het gedrag van enkele preparaten met p ~ 11·1020 cm-3 gelijkenis vertoont met het 

gedrag van re-entrant spinglazen. Ook in dit geval zijn er echter niet voldoende 

experimentele gegevens om hierover met zekerheid een uit~praak te doen. 

De gedachte, dat voor PbSnMnTe bij hoge gatendichtheden een spinglas zou kunnen 

worden waargenomen, is in eerste instantie ingegeven door het gedrag van de RKKY 

interaktie (§3.2). Er zijn daarom een tweetal zeer globale afschattingen gemaakt om 

een meer kwantitatieve indruk te kunnen krijgen of het optreden van een spinglas

achtige toestand voor PbSnMnTe bij de waargenomen gatendichtheid consistent kan 

zijn met het gemodificeerde RKKY model. In voortzetting van het werk van Eltink 

[EL T89] zal geprobeerd worden het gedrag van de RKKY interaktie in verband te 

brengen met de rrparameter van het SK-model. Eerst wordt echter op basis van een 

zeer intuïtieve redenering het globaal te verwachten gedrag geïnventariseerd. 

De RKKY interaktie sterkte is een oscillerende funktie met argument a= 2krR en 
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heeft een eerste nulpunt voor a0,1 = 4.49 (zie ook §3.2, figuur 3.3). Het Fermi golf

getal kan voor de parabolische band VB2 bij benadering gerelateerd worden aan de 

totale gatendichtheid p volgens 

[
37r2 ]! 

kp = N (p -Pcrit) 3 (5.1) 

waarin N = 12 de ontaardingsgraad van de valentieband is. Hierbij is de gatendicht

heid p2 in VB2 benaderd door p - Pcrit· Voor p > Pcrit zal bij het toenemen van p 

weliswaar ook de gatendichtheid in VB1 nog toenemen, maar omdat de toestands

dichtheid in VB2 veel groter is dan in VB1, is deze benadering geoorloofd. 

De optredende magnetische ordening als gevolg van de RKKY interaktie zal afhan

gen van de verhouding van het Fermi golfgetal en de gemiddelde afstand R tussen 

de magnetische ionen (§3.2). Als de gatendichtheid verhoogd wordt, verschuift het 

eerste nulpunt R0 ,1 van de interaktie naar lage waarden. Dit betekent, dat voor een 

gegeven concentratie magnetische momenten er minder momenten in het sterk ferro

magnetisch gekoppelde gebied (R < R0, 1) zullen vallen en in plaats daarvan een 

antiferromagnetische interaktie ondervinden. De gemiddelde sterkte van de anti

ferromagnetische interakties zal hierdoor toenemen. Dit versterkt de competitie tus

sen de ferro- en antiferromagnetische interakties, hetgeen het optreden van een spin

glas toestand bevordert. Om een indruk te krijgen voor welke grootte-ordes vanpen 

x dit effekt van belang zal worden, kan een gemiddelde afstand R tussen de magne

tische momenten ingevoerd worden: 

(5.2) 

waarin V het gemiddelde volume is dat voor een moment beschikbaar is. In een een

heidscel met volume a0 
3 zijn in het fee subrooster 4 roosterplaatsen waar een magne

tisch ion geplaatst kan worden, waarvan een fraktie x bezet wordt. Het gemiddelde 

volume per magnetisch ion kan dan ook worden uitgedrukt als 

- 1 3 V --a - 4x 0 (5.3) 

Op intuïtieve gronden kan nu (vrij willekeurig) het criterium worden ingevoerd, dat 

als R = R0,1 er een sterke competitie tussen de ferro- en antiferromagnetische inter

akties zal optreden. Combinatie van (5.1) tot en met (5.3) met deze voorwaarde 
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geeft dan relatie 5.4, die aangeeft voor welke combinatie van x en p de gemiddelde 

afstand R tussen de Mn-ionen gelijk is aan de waarde R0, 1 waarvoor de RKKY 

interaktie een nulpunt heeft: 

P - Pcrit _ 16 . [2 . 25] 3 
X 

N - 97!" 2a0 
(5.4) 

Als p wordt uitgedrukt in 1020 cm-3 en x in procenten resulteert dit dan in 

X = 0.26 · ( P - Pcrit ) (5.5) 

Naast de definitie 5.1 kan ook de gemiddelde afstand RNN tussen twee naburige mag

netische momenten worden beschouwd. Dit gemiddelde kan in een continuüm limiet 

eenvoudig worden bepaald door te bedenken dat x dan evenredig is met RNN 3. Voor 

x = 1 is de gemiddelde afstand tussen twee naaste buren gelijk aan de kortst moge

lijke afstand !/2· a0 . Er volgt dan: 

(5.6) 

waarmee dan op analoge wijze voor het verband tussen p (in eenheden 1020 cm-3) en 

x (in at.%) volgt: 

x= 0.19·( p-Pcrit) (5.7) 

Naast de twee geïntroduceerde voorbeelden kunnen andere gemiddelde afstanden 

tussen de magnetische ionen gedefiniëerd worden. Als deze intuïtieve redenering 

zinvol is, mogen deze verschillende definities echter niet leiden tot een drastische 

verschuiving van de gevonden verbanden tussen x en p ten opzichte van de experi

mentele gegevens. Vergelijking 5.5 en 5. 7 zijn samen met de meetpunten weerge

geven in figuur 5.9. Hierbij wordt nogmaals benadrukt, dat deze lijnen geen ge

trouwe weergave van de overgang van de ferromagnetische fase naar de spinglas 

toestand beogen te geven! De lijnen geven enkel aan in welk regime op grond van de 

dominante RKKY interaktie deze overgang verwacht kan worden. Uit de figuur 

blijkt, dat de waargenomen overgang van ferromagnetische naar spinglasachtige 

ordenings-verschijnselen inderdaad in dit regime ligt. Het is daarom zinvol op een 

meer verfijnde manier te proberen de RKKY interaktie in verband te brengen met 

een theoretisch model voor een spinglas. 
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Een mogelijkheid hiertoe is het koppelen van de RKKY interaktie aan de rr 
parameter van het SK-model. In het SK-model wordt uitgegaan van een Gaussische 

verdeling met een standaarddeviatie fj,J van de interaktie sterktes rondom de 

gemiddelde interaktie sterkte 10 • Aan de hand hiervan wordt de parameter 

TJ = 10 / fj,J geïntroduceerd, waarmee het fase-diagram beschreven kan worden. Voor 

TJ ~ 1 wordt het optreden van een spinglas toestand voorspeld {zie §4.2). 

Het ligt nu voor de hand om te proberen de waarde van TJ te berekenen uit de sterk

te van de RKKY interaktie J(Rj) als funktie van de afstand Rj tot een Mn-ion. 

Aangezien de bijdrage van VB2 aan de totale interaktie domineert, is het in eerste 

instantie opnieuw voldoende alleen deze bijdrage te beschouwen. Voor een gegeven 

gatendichtheid is deze interaktie als funktie van Rj eenvoudig te berekenen. Om 

hieruit de waarde van TJ te kunnen bepalen moet in principe de gemiddelde sterkte 

worden berekend van de totale interakties van een magnetisch moment met alle 

andere momenten. Gezien het long range karakter van de RKKY interaktie vindt 

deze plaats met alle Mn-ionen in het rooster. Daarom moet een zinvol kriterium 

geïntroduceerd worden, waarmee het aantal beschouwde magnetische ionen wordt 

beperkt tot de meest relevante. 

In een allereerste benadering is het dan voldoende om alleen de bijdrage van het 

naaste-buur moment te beschouwen. Hiermee wordt in essentie een Extended 

Nearest Neighbor Pair Approximation (ENNPA) gemaakt [DEN86]. De gemiddelde 

interaktie tussen twee momenten is in deze benadering te berekenen door de inter

aktie sterkte J(Rj) van een magnetisch ion met een ander moment in schil j te 

wegen met de kans Pj dat dit moment de naaste buur van het ion is. Voor een 

random verdeling van de momenten over een fraktie x van het aantal beschikbare 

roosterpunten is deze kans 

(5.8) 

waarbij het totaal aantal beschikbare roosterpunten op en binnen schil j gelijk is 

aan nj en (1- x)nj dus de kans is dat geen van deze punten bezet is. Deze kansen 

zijn eenvoudig numeriek te bepalen, waarna ook de berekening van 10 en fj,J moge

lijk is: 
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J. = L 00 p .. J(R·) 
0 i=l 1 1 

(5.9a) 

(5.9b) 

Met gebruik van het gegeven dat de Mn-ionen random over een fee subrooster ver

deeld zijn is de waarde van TJ als funktie van x en p numeriek te berekenen. Deze 

berekeningen zijn uitgevoerd voor het RKKY model met een oneindige vrije weg

lengte (§3.4). Het SK-model voorspelt een spinglas ordening voor TJ :$ 1 en een re

entrant spinglas toestand voor 1 :$ TJ :$ 1.25. In figuur 5.9 is aangegeven voor welke 

x-p combinaties geldt dat TJ = 1 en TJ = 1.25. Op grond van het beschreven model 

wordt dan voor het gebied tussen deze lijnen de overgang van een ferromagnetische 

fase naar een spinglas ordening verwacht. Opnieuw ligt de waargenomen overgang in 

de nabijheid van dit regime. Het is echter duidelijk dat ook deze lijn geen getrouw 

beeld geeft van de experimenteel waargenomen overgang. 

Hiervoor kunnen twee oorzaken aangewezen worden. Ten eerste worden in het be

schreven model de situaties met 1,2, ... ,Nj naaste buren in schil j niet afzonderlijk 

gewogen. Het model zou hiervoor verbeterd kunnen worden door aanpassing van de 

kansverdeling 5.8. De tweede reden is gelegen in het feit, dat in de berekeningen 

alleen de RKKY bijdrage van VB2 aan de interakties is meegenomen. De invloed 

van andere interakties, zoals de RKKY bijdrage van VB1 en de direkte interaktie 
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tussen de Mn-ionen, wordt dus niet in rekening gebracht. Deze interakties dragen 

weliswaar niet sterk bij tot de totale gemiddelde interaktie sterkte van een moment 

met alle andere magnetische ionen, maar hebben mogelijk wel een relevante invloed 

op het delicate samenspel van interakties dat leidt tot een spinglas toestand. Ook de 

invloed van de eindige vrije weglengte van de gaten en de zeer recente resultaten 

voor de berekeningen aan de gedetailleerde bandenstruktuur van VB2 zijn nog niet 

in het model betrokken. 

Samenvattend kan geconcludeerd worden dat voor het eerst op basis van een com

plete set magnetische metingen het bestaan van een spinglasachtige toestand voor 

(P)SMT met p > Pcrit experimenteel is bevestigd. De rol van de gatendichtheid is 

hierbij essentiëel: voor Mn-gehaltes van 1.5-3% wordt voor Pcrit < p < 9·1020 cm-3 

een ferromagnetische fase waargenomen; voor p > 10·1020 cm-3 worden daarentegen 

spinglasachtige ordeningen geobserveerd. Het is op grond van enkele voorlopige 

magnetisatiemetingen mogelijk dat deze overgang als funktie van p verloopt via een 

re-entrant spinglas toestand. De hoeveelheid beschikbare experimentele gegevens is 

momenteel echter nog onvoldoende om de waargenomen ordeningen met zekerheid 

te kunnen betitelen als een spinglas respektievelijk een re~ntrant spinglas. Met be

hulp van het beschreven, eenvoudige model is het mogelijk de waargenomen over

gang van ferromagnetische naar spinglasachtige ordeningen direkt te relateren aan 

de microscopische beschrijving van het dominante RKKY interaktie mechanisme. 

Meer gedetailleerde modellen zullen het wellicht mogelijk maken om een betrouw

bare faselijn voor deze overgang te berekenen. 



Hoofdstuk 6 

Conclusies en aanbevelingen 

Preparatie nieuwe materialen 

Het is tot dusver nog niet gelukt om homogeen GeMnTe en SnGdTe te prepareren. 

Aangezien er haalbare alternatieven aanwezig zijn en deze materialen mogelijk in

teressante eigenschappen bezitten verdient het aanbeveling een nieuwe poging te 

ondernemen. Met het oog op de in hoofdstuk 5 beschreven ontwikkelingen geldt dit 

vanwege de relatief hoge gatendichtheden in het bijzonder voor GeMnTe. Teneinde 

dit materiaal homogeen te bereiden zou in navolging van een in de literatuur gerap

porteerde methode na het plaatsvinden van de reaktie de temperatuur verlaagd kun

nen worden tot juist onder het smeltpunt. Het materiaal wordt enige tijd op deze 

temperatuur geannealed en vervolgens naar kamertemperatuur gequencht. Indien op 

deze wijze homogeen materiaal vervaardigd kan worden, kan in een later stadium 

desgewenst geprobeerd worden dit met behulp van een zone-smelt techniek alsnog 

éénkristallijn te maken. 

Ook voor SnGdTe zou overwogen kunnen worden de eis van éénkristallijniteit te 

laten vallen en op de zojuist genoemde wijze het materiaal te synthetiseren. Hier 

staat tegenover dat in de literatuur wel de bereiding van homogene éénkristallen 

van het verwante PbGdTe wordt gerapporteerd. Dit kan betekenen dat de gehan

teerde groeitijden te kort zijn; veellangere groeitijden zijn in de praktijk echter niet 

haalbaar. In eerste instantie verdient het vooral aanbeveling om na te gaan of de 

problemen niet veroorzaakt worden door oxidatie van het gadolinium. 

De groei van vrijwel éénkristallijn Sn0.9Mn0.1Te is wel geslaagd. Oriënterende laag

veld magnetisatiemetingen toonden aan dat het as grown materiaal zoals verwacht 

een Curie-Weiss temperatuur e = 16.2±0.5 K heeft en ferromagnetisch ordent met 

een Curie temperatuur Tc= 14.7±0.2 K. Bij T = 4.2 K kunnen in velden tot circa 

100 Gauss kleine hysterese-effekten worden waargenomen met een coërcitief veld 

He~ 0.8 Gauss. De magnetisatie vertoont zowel als funktie van de temperatuur als 

van de veldsterkte gedrag met een duidelijk mean field karakter. Als de meetpunten 
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echter worden gefit aan mean field curves, blijkt de gefitte waarde voor de verza

digingsmagnetisatie circa 80% te bedragen van de waarde die op grond van het Mn

gehalte verwacht wordt. Dit gedrag is consistent met waarnemingen in de literatuur. 

De hoeveelheid beschikbare gegevens is echter veel te gering om een redelijke verkla

ring te kunnen geven. Het verdient daarom aanbeveling om een systematisch onder

zoek te doen naar het verzadigingsgedrag van (Pb )SnMnTe bij verschillende compo

sitie-parameters en gatendichtheden, alsmede bij hogere magneetvelden. Verder kan 

uiteraard het gedrag van andere magnetische grootheden onderzocht worden en kan 

de invloed van de ladingsdragersdichtheid op de magnetische eigenschappen onder

zocht worden. 

Magnetisch gedrag van (Pb)SnMnTe 

Op basis van het gedrag van de magnetisatie, de dynamische susceptibiliteit en de 

magnetische soortelijke warmte is voor Pb0•26Sn0. 72Mn0•03Te en Sn0. 97Mn0.03Te 

aangetoond dat voor p > Pcrit er afhankelijk van de gatendichtheid twee magne

tische fase-overgangen onderscheiden kunnen worden. Voor Pcrit < p < 9·1020 cm-3 

wordt de bekende ferromagnetische ordening waargenomen. Voor het eerst is echter 

aangetoond dat voor p > 10·1020 cm-3 een spinglasachtige toestand optreedt. De 

voorlopige resultaten van enkele experimenten aan Sn1_xMnxTe met x= 0.015 en 

x= 0.022 wijzen erop dat ook hiervoor een soortgelijke overgang van een ferro

magnetische ordening naar een spinglas toestand optreedt. 

Op grond van de huidige experimentele gegevens is deze toestand echter nog niet 

met zekerheid te identificeren als een spinglas. Hiertoe kunnen in eerste instantie 

met name het (tijdsafhankelijke) gedrag van de ZFC magnetisatie, de frequentie

afhankelijkheid van de dynamische susceptibiliteit en het gedrag van de magne

tische soortelijke warmte in een extern veld worden bestudeerd. Daarnaast kunnen 

neutronenverstrooiïngs experimenten waardevolle informatie over de geordende toe

stand opleveren. Gezien de lage temperaturen waarbij de spinglasachtige ordening 

optreedt verdient het sterk de aanbeveling de experimenten uit te breiden naar 

temperaturen beneden 1.5 K. 

De resultaten van enkele experimenten aan Sn0.97Mn0.03Te met p ~ 11·1020 cm-3 

suggereren dat de overgang van ferromagnetische naar spinglasachtige ordeningen 

kan verlopen via een re-entrant spinglasachtige toestand. Ook in dit geval zal dit 
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echter door aanvullende metingen aangetoond moeten worden. Naast de al genoem

de experimenten kan hierbij bovendien het gedrag van de dynamische susceptibili

teit in een de veld worden bestudeerd. 

Gezien het feit, dat met name het experimentele onderscheid tussen een ferro

magneet en een re-entrant spinglas moeilijk te maken is, verdient het aanbeveling 

deze experimenten zo mogelijk uit te voeren aan preparaten met een goed gedefi

niëerde demagnetizerende faktor. Een magnetische ordening is dan met zekerheid als 

ferromagnetisch te identificeren als de susceptibiliteit de demagnetizerende limiet 

bereikt. 

Op grond van het dominerende RKKY mechanisme wordt verwacht dat de overgang 

van een ferromagnetische naar een spinglasachtige ordening afhankelijk is van de 

gatendichtheid en het Mn-gehalte. Met behulp van een eenvoudige paarbenadering 

is geprobeerd om uitgaande van de RKKY interaktie deze faselijn te beschrijven. De 

resultaten tonen een bevredigende overeenstemming met de experimentele resul

taten. Er kan echter vooralsnog geen betrouwbare faselijn geconstrueerd worden. 

Mogelijk kan dit gerealiseerd worden door verdere verfijningen in het model aan te 

brengen. Hierbij kan met name gedacht worden aan een meer gedetailleerde be

schrijving van de interakties. Zo heeft het in rekening brengen van de exacte struk

tuur van de E-band en de eindige vrije weglengte van de ladingsdragers in deze 

band mogelijk een grote invloed op de theoretische beschrijving van het spinglas 

gedrag. Bovendien zijn een aantal minder sterke interakties, zoals de RKKY bij

drage van de eerste valentieband en het super exchange mechanisme, nog niet in de 

beschouwingen betrokken. 

Om een goede vergelijking te kunnen maken tussen deze modellen en experimentele 

resultaten zal het noodzakelijk zijn om het aantal experimentele gegevens uit te 

breiden naar andere waarden van het Mn-gehalte en de gatendichtheid. Dit kan uit

eindelijk resulteren in de constructie van het drie-dimensionale (x,p,T) magnetische 

fase-diagram van (Pb )SnMnTe. 
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Appendix A 

Tabel A.l Overzicht van de groeiparameters van de in dit onderzoek gegroeide 

materialen. De ovenopstelling is beschreven in hoofdstuk 2. De verhouding metaal/niet-metaal 

wordt vermeld onder de waarde f en wordt zodanig gekozen dat de samenstelling van de te 

groeien verbinding zich midden in het homogeniteitsgebied bevindt, m is de totale massa van de 

uitgangsstoffen, t is de triltijd en v is de groeisnelheid. 

run materiaal f m (g) oven t (h) v (mm/h) 

57 Sn0.97Gd0.03Te 0.984 40 2 5 a 

58 Sn0.9Mn0.1Te 0.984 40 2 6 1.54 

59 Geo.97Mno.o3Te 0.9804 40 6 6 b 

60 Sno.97Mno.o3Te 0.984 40 2 7 2.20 

61 Sno.47Teo.53 n.v.t. 20 6 oe c 

62 Sn0.94Gd0.06Te 0.984 40 2 5 1.54 

63 Sn0.94Gd0.06Te 0.984 40 2 7 1.54 

64 Sno.97Mno.o3Te 0.984 40 2 8 2.20 

65 Sn. 984Mn. 016Te 0.984 40 2 8 2.20 

66 Sn. 976Mn. 024Te 0.984 40 2 9 2.20 

67 Sn Te 0.984 40 2 8 2.20 

68 Sno.97Mno.o3Te 0.984 40 2 8 2.20 

69 Sn0.96Mn0.04Te 0.984 40 2 8 2.20 

a Tijdens de groei is de oven afgeslagen. Daarom is dit materiaal verder gegroeid 

door de oven vanaf de reaktietemperatuur af te laten koelen. 

h Dit materiaal is polykristallijn gegroeid in de quench-oven. 

c Dit materiaal is gegroeid als Te-rijk bronmateriaal voor annealingen. Het was wel 

de bedoeling de ampul te trillen, maar hierbij begon de ampulhouder hevig te 

slingeren. Dit is waarschijnlijk veroorzaakt, doordat de houder na een 

provisorische reparatie niet meer symmetrisch is. Na 3! uur reageren op 850°C is 

de ampul vervolgens gequencht naar kamertemperatuur. 
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Tabel A.2 Overzicht van de parameters van de annealingen die in dit onderzoek zijn 

uitgevoerd en waarvan de resulterende preparaten daadwerkelijk gebruikt zijn. De manier waarop 

de annealing wordt uitgevoerd is beschreven in §2.3 en de naamgeving van de preparaten wordt 

toegelicht in §5.3. Alle preparaten zijn geannealed bij een temperatuur van 700°C; t is de tijd 

gedurende welke het preparaat op deze temperatuur is gehouden. Het runnummer verwijst naar 

het nummer waaronder de annealing in het logboek is opgenomen. In de tabel staan verder 

mprep voor de massa en d voor de dikte van het preparaat voor de annealing. 

run preparaat bron a ffibron (mg) t (h) IDprep (mg) d (mm) 

4A 43e s 230.1 188 208.3 1.90 

8A 64e1 s 502.9 61 534.0 2.20 

9A 64j2 T 363.5 60 326.3 1.68 

65n1 s 248.7 60 323.3 1.43 

12A 68g1 s 661.9 60 517.0 2.50 

13A 69f s 332.3 60 387.0 1.15 

69d T 307.1 60 312.3 1.19 

14A 68g1A s 544.2 80 489.9 2.42 

15A 68g1AA T 499.0 57 449.4 2.34 

a S =zuiver Sn als bronmateriaal; T = Sn0.47Te0. 53 als bronmateriaaL 
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Tabel A.3 Overzicht van de in hoofdstuk 5 genoemde preparaten; m is 

de massa van het preparaat, L is de lengte en C is de bijbehorende 

correctiefaktor die voor de gemeten magnetisatie moet worden toegepast 

(zie §5.2). 

preparaat m (mg) L (mm) c 

P36303 56.5 7.0 0.97 

P36307 135.4 9.5 0.95 

P36314 56.4 6.8 0.97 

43e1A 143.0 6.1 0.98 

43e2 168.2 6.3 0.98 

64e1A 55.7 1\16 0.98 

6412 130.0 7.4 0.97 

64j2a 80.8 1\15 0.98 

65n1A 258.3 1\18 0.96 

65k 208.8 7.0 0.97 

69dA 109.2 1\18 0.96 

69e1 248.7 8.5 0.96 

69fA 247.4 8.5 0.96 

68g1 524.0 9.5 0.96 

68g1AA 448.9 9.5 0.96 

68g1AAA 414.9 9.5 0.96 
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Figuur A.l 
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De correctie faktor C voor de lengte van het preparaat voor 

magnetisatiemetingen. 



Appendix C 

In deze appendix wordt eerst een overzicht gegeven van de Mn-gehaltes zoals die 

voor een kristal met behulp van verschillende experimentele methoden zijn bepaald. 

Ook worden de figuren van de inverse magnetisatie en ac susceptibiliteit van alle 

preparaten getoond. 

Kristal 64 Sno.97Mno.o3 Te 

positie methode x j k 1 p 

c EPMA 2.68 

e2 EPMA 2.60 

el M 3.0 

Xac 3.4 

j M 2.7 

Xac 3.4 

k EPMA 2.54 

1 M 2.8 

Xac 3.3 

p EPMA 2.48 

Kristal65 Sno.9s4Mno.otsTe 

positie methode x 

k M 1.7 

m EPMA 1.20 

n M 1.5 
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Kristal68 

positie methode x 

f EPMA 2.26 

ga M 2.6 

2.2 

2.2 

Xac 3.1 

2.4 

2.8 

a De opeenvolgend waarden bij een methode staan voor de resultaten na de 

verschillende annealingen. De eerste waarde is dus gemeten voor 68gl, de tweede 

voor 68g1AA en de derde voor 68g1AAA. 

Kristal69 Sn0 _96Mn0 _04 Te 

positie methode x 

c EPMA 3.02 

d M 3.9 

e M 3.3 

f M 4.0 

g EPMA 2.84 
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Figuur A.2 Inverse magnetisatie (a) en susceptibiliteit (b) van PSMT[2,72,p] 

H = 100 Gauss 20000 o p = 7.9·1020 cm·3 

120 
, p = 7 .9·1020 cm"3 • p = 14·1020 cm·3 

• p • 14 ·1020 cm·3 '3 
0, 

E :5000 Q.) 

...... ...... 
::J .EJ 
E 80 
~ 

..... 
10000 ::E .r::. 

u ...... -
40 

5000 

0 cc ca 0 
3 4 5 6 7 8 9 10 3 5 7 9 11 13 

T [KJ T (K] 

Figuur A.3 Inverse magnetisatie (a) en susceptibiliteit (b) van SMT[2.2,97.8,p] 
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Figuur A.4 Inverse magnetisatie van SMT[1.6,98.4,p] (a) en SMT[4,96,p] (b) 
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Figuur A.5 Inverse magnetisatie (a) en susceptibiliteit (b) van SMT[2.5,97.5,p] 
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Figuur A.6 Inverse magnetisatie (a) en susceptibiliteit (b) van SMT*[3,97,p] (b) 




