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Samenvatting 

Verdunde magnetische halfgeleiders zijn een groep van halfgeleidende materia

len die gevormd zijn door een fraktie van de kationen van een samengestelde halfge

leider te vervangen door magnetische ionen. De groep materialen waarin mangaan

ionen de gesubstitueerde magnetische ionen zijn is de afgelopen jaren uitgebreid 

onderzocht en kan redelijk beschreven worden met de bestaande modellen. Recente

lijk zijn twee nieuwe klassen verdunde magnetische halfgeleiders in de belangstelling 

komen te staan, namelijk die waarin kobalt- en ijzerionen de gesubstitueerde mag

netische ionen zijn. 

De kobalthoudende verdunde magnetische halfgeleiders zijn aan de hand van 

een Zn1_xCoxSe-preparaat bestudeerd (x~ 5%). Uit de overeenkomst tussen ener

zijds de gemeten magnetische soortelijke warmte, magnetische susceptibiliteit en 

magnetisatie en anderzijds de berekeningen met behulp van het ENNP A-model (een 

paarbenaderingsmodel) blijkt dat dit model vrij goed gebruikt kan worden om de 

kobalthoudende verdunde magnetische halfgeleiders te beschrijven. Een schatting 

van de interaktiesterkte voor kobaltatomen die verder dan een atoomafstand van 

elkaar liggen is J(R) = (-30 K)/R7• De grootte van de interaktiesterkte tussen 

kobaltionen die als naaste buren in een ZnSe-rooster voorkomen (J:n = -50 K), die 

met neutronenverstrooiing gemeten is, komt goed overeen met de waarde die met 

behulp van hoge-temperatuur-5usceptibiliteit-metingen gevonden wordt. Deze rela

tief grote waarde komt overeen met de waargenomen magnetische eigenschapppen 

zoals die in dit verslag beschreven worden. 

De magnetische eigenschappen van ijzerhoudende verdunde magnetische half

geleiders zijn moelijker te beschrijven door de aanwezigheid van spinbaankoppeling. 

Met behulp van een aangepaste versie van het kristalveldmodel van Slack is het 

mogelijk de energie-eigenwaarden uit te rekenen van ijzeratomen onder invloed van 

een kristalveld en een magneetveld. Hierbij kan zowel het geval mèt als dat zonder 

antiferromagnetische interaktie tussen ijzerionen berekend worden. Hieruit kan de 

magnetisatie bepaald worden, zowel voor ionen met interaktie als voor geïsoleerde 

Fe2•-ionen in willekeurige magneetvelden. 
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Uit de berekeningen blijkt dat in de ijzerhoudende verdunde magnetische half

geleiders magnetisatiestappen optreden ten gevolge van de interaktie tussen nabu

rige ijzeratomen. De eerste magnetisatiesprong treedt op als de absolute interaktie

sterkte tussen naaste buren groter is dan 17 K, bij een magneetveld van ongeveer 

35 T. Dit veld hangt nauwelijks af van de veldrichting en de spinbaankoppelings

parameter. Door een experimentele waarneming van de magnetisatiestappen is het 

op grond van de huidige berekeningen mogelijk de interaktiesterkte tussen naaste

buur-ijzeratomen direkt te bepalen. 

De beperkte magnetisatiemetingen, die gedaan zijn door Draaisma, kunnen vrij 

goed worden beschreven met het gebruikte model maar deze metingen leveren onvol

doende informatie om de interaktiesterkte te bepalen. Hiervoor zijn meer metingen 

noodzakelijk. 
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Inleiding 

Verdunde magnetische halfgeleiders zijn verbindingen van halfgeleiders waarin 

een deel van de halfgeleideratomen vervangen is door magnetische ionen. V oor deze 

magnetische ionen kunnen in principe alle magnetische elementen gebruikt worden 

(dat wil zeggen met niet-volle d-schil). De groep verdunde magnetische halfgelei

ders met mangaan als gesubstitueerd magnetisch ion is het grondigst onderzocht in 

de afgelopen decennia. Over deze groep materialen zijn vele honderden artikelen 

verschenen. De belangstelling voor deze materialen wordt veroorzaakt door meer

dere redenen. 

Door de willekeurige verdeling van de magnetische ionen over het rooster ont

staan belangrijke magnetische effekten zoals een spin-glas-achtige fase bij lage tem

peraturen, bijvoorbeeld bij Cd1_xMnx Te. De gesubstitueerde mangaanionen veroor

zaken een grote elektro-luminescentie waardoor deze materialen belangrijk zijn voor 

display-toepassingen. Door de exchange-interaktie tussen de sp-band-elektronen en 

de d-elektronen van de gelokaliseerde Mn2+_ionen ontstaat een zeer grote Zeeman

opsplitsing van de elektronische energieniveau's waardoor magnet<H>ptische en 

magneta-elektrische effekten versterkt worden. Deze materialen hebben bijvoor

beeld een grote negatieve magneta-weerstand en een gigantische Faraday-rotatie 

(FUR88]. 

Het beschrijven van de energieniveau'& van mangaanionen in een halfgeleider

rooster is relatief eenvoudig doordat het Mn2+-ion geen baanimpulsmoment heeft, 

waardoor slechts rekening hoeft te worden gehouden met de spin van het ion, deze is 

5/2. Er treedt geen spinbaankoppeling of kristalveldopsplitsing op. Bovendien 

treden door de niet ontaarde grondtoestand geen Jahn-Teller-effekten op [JON88]. 

Van de andere overgangsmetalen blijken alleen Co2+_ en Fe2+_ionen in een 

tetraëdisch kristal een grondtoestand te hebben zonder baanimpulsmoment-ontaar

ding [JON88]. Deze beide elementen staan pas kort in de belangstelling als gesubsti

tueerde ionen in verdunde magnetische halfgeleiders. 

Het tetragonale kristalveld splitst de 4F912-term van het vrije Co2+-ion op 

waardoor een singlet-grondtoestand (S = 3/2) ontstaat. Door mixing van het grond

niveau met het hoger gelegen 4T2-triplet heeft de grondtoestand van Co2+ een grote

re effektieve Landé-g-faktor dan van Mn2+ (2.27 in plaats van 2.0 voor Mn2+). 

De interaktiesterkte tussen kobaltionen is groter dan tussen mangaanionen waardoor 

van de kobalthoudende verdunde magnetische halfgeleiders verwacht wordt dat de 

eigenschappen zich ook bij hogere temperaturen manifesteren. 
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De groep verdunde magnetische halfgeleiders met Fe2•-ionen als gesubstitueer

de magnetische ionen vertegenwoordigt een algemener geval omdat hierbij het baan

impulsmoment niet gelijk is aan nul. De 5 V-grondtoestand wordt door het kristal

veld gesplitst in een 5E-baan-doublet en een hoger gelegen 5T-triplet. Door de spin

baankoppeling wordt het 5E-baan-doublet opgesplitst in 5 dicht bij elkaar gelegen 

niveau's. Voordat het effekt van een magnetische ijzerpaar-interaktie ingevoerd 

wordt moeten we dus uitgaan van een hamiltoniaan voor de geisoleerde Fe2•-ionen 

waarin behalve de kristalveldopsplitsing ook een spinbaankoppelingsterm voorkomt. 

De invloed van een magneetveld is in het ijzergeval anders dan bij het kobaltgeval 

omdat in de Zeeman-term nu ook het baanimpulsmoment voorkomt. 

Dit verslag behandelt twee materialen van deze twee nieuwe groepen verdunde 

magnetische halfgeleiders, namelijk Zn1_xCoxSe en Zn1_xFexSe. Door het verschil in 

baanimpulsmoment vereisen de twee groepen een andere theoretische aanpak. 

Het eenvoudige energieniveauschema van Co2• in een ZnSe-rooster maakt het 

mogelijk op eenvoudige wijze de magnetische eigenschappen van kobaltparen en 

triples (dat wil zeggen een interaktie tussen respektievelijk 2 en 3 kobaltionen) te 

berekenen. Door de lange dracht van de interaktie zijn de interakties met ver weg 

gelegen Co2•-ionenen belangrijk voor de berekening van de magnetische eigenschap

pen. Het is nodig bij de berekening van deze eigenschappen gebruik te maken van 

een model waarin interaktie's over kleine en grote afstanden tussen wisselwerkende 

ionen worden meegenomen. Dit model is het ENNP A-model, dit wordt succesvol 

gebruikt bij de beschrijving van de mangaanhoudende verdunde magnetische half

geleiders. 

De magnetische eigenschappen van de Fe2•-ïonen in een ZnSe-rooster kunnen 

beschreven worden door gebruik te maken van het kristalveldmodel van Slack. Met 

de golffunkties die hiermee berekend worden kunnen ook de gevolgen van het invoe

ren van een interaktie tussen twee Fe2•-ionen berekend worden. Deze berekeningen 

zijn echter gecompliceerd (vegen van 200- bij 200-matrices) waardoor het voorals

nog niet mogelijk is deze berekeningen uit te breiden naar interaktie& tussen meer 

dan twee ionen. De invloed van kleine interaktie& blijkt gering te zijn waardoor het 

niet erg zinvol is de interakties tussen ionen die geen naaste buren van elkaar zijn 

mee te nemen. Om deze twee redenen worden aan de Zn1_xFexSe-metingen geen 

ENNP A-berekeningen gedaan. 

Doordat de theoretische beschrijving van de twee verdunde magnetische half

geleiders geheel verschillend van aard is en ook de gemeten resultaten van een 

geheel ander karakter zijn is dit verslag opgedeeld in twee delen waarin afzonderlijk 

de theoretische beschrijvingen en de experimentele resultaten van de twee groepen 
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verdunde magnetische halfgeleiders worden behandeld. 

In het eerste deel wordt het theoretische model geschetst waarmee de magne

tische eigenschappen van Zn1_xCoxSe berekend kunnen worden en worden experi

mentele resultaten van de metingen van de magnetische soortelijke warmte, de lage

en hoge- temperatuur-susceptibiliteit en de magnetisatie vergeleken met resultaten 

zoals berekend met het ENNP A-model. Het eerste deel wordt afgesloten met de 

conclusies betreffende Zn1_xCoxSe. 

Het tweede deel wordt ingeleid door hoofdstuk 4 waarin de vrij beperkte experi

mentele gegevens gepresenteerd worden die van Zn1_xFexSe bekend zijn. De para

meters en fysische inzichten die uit deze metingen volgen zijn gebruikt voor de bere

keningen die in hoofdstuk 6 beschreven worden. Voordat deze berekende resultaten 

worden gepresenteerd is in hoofdstuk 5 aangegeven op welke manier de berekeningen 

van Fe2•-ionen met interaktie in een magneetveld zijn uitgevoerd. 

De berekeningen zoals die in hoofdstuk 6 beschreven staan worden slechts door 

zeer beperkte, inleidende experimentele gegevens ondersteund (door magnetisatie

metingen tot 38 T). Het is daarom niet mogelijk het gebruikte model voor de ijzer

houdende verdunde magnetische halfgeleiders experimenteel te staven met deze 

metingen. Met name het optreden van verrassende magnetisatiesprongen in de bere

keningen, welke direkt een maat zijn voor Jn (dit is de interaktiesterkte tussen 

twee naaste-buur-ijzerionen), liggen net buiten het huidige experimentele bereik. 

De berekeningen kunnen echter een aanzet vormen om experimenten uit te voeren in 

zeer hoge magneetvelden. Door dergelijke metingen kan het gebruikte model en het 

optreden van stapvormige veranderingen in de magnetisatie geverifiëerd worden. 

Hiertoe zullen de resultaten van de berekeningen zoals beschreven in de hoofdstuk

ken 5 en 6 zo spoedig mogelijk gepubliceerd worden in de vorm van een Brief Report 

in Physical Review B. 
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Hoofdstuk 1 Het theoretisch model voor Zn1_xCoxSe 

1.1 Inleiding 

De verdunde magnetische halfgeleiders van het type A1_xMnxB zijn in het ver

leden uitgebreid bestudeerd. Hierbij is het mogelijk gebleken de magnetische eigen

schappen te beschrijven met een model waarin het veeldeeltjessysteem wordt ver

eenvoudigd tot de som van paren of klusters van enkele magnetische ionen [DEN86]. 

Uit de thermodynamische grootheden van de paren of klusters kunnen de eigen

schappen van het totale systeem berekend worden. Hierbij wordt een willekeurige 

verdeling van de magnetische ionen over het rooster aangenomen. De interaktie tus

sen de mangaan-ionen is hierbij gebleken anti-ferromagnetisch te zijn en heeft een 

lange dracht. 

Omdat dit model bij mangaanhoudende verdunde magnetische halfgeleiders 

goede overeenkomsten heeft opgeleverd met de experimenten wordt dit model ook 

bij kobalt- en ijzerhoudende verdunde magnetische halfgeleiders gebruikt. Ook hier

bij is namelijk sprake van een anti-ferromagnetische interaktie. 

In dit hoofdstuk wordt dit model beschreven voor het geval van kobaltatomen 

in een ZnSe-rooster. Ook worden de veschillende parameters gepresenteerd die in 

hoofdstuk 2 gebruikt worden om met het ENNP A-model de overeenkomsten met 

experimenten na te gaan. 

1.2 De kristalstruktuur 

De kristalstruktuur van ZnSe zonder aanwezigheid van magnetische ionen is de 

kubische zine-blende structuur. Wanneer een hoeveelheid Mn-atomen gesubstitu

eerd wordt op de plaats van Zn-atomen is gebleken dat deze structuur gehandhaafd 

blijft tot mangaan-roncentraties van 30% [YOD85]. De roosterparameter neemt 

hierbij lineair toe met de concentratie, waarbij deze bij 30% Mn ruim 1% groter is 

dan bij zuiver ZnSe. Dit verschil wordt veroorzaakt doordat de covalente atoom

straal van een mangaanion groter is dan die van een zinkion (rMn = 1.326 Á, 

rzn = 1.225 Á [YOD85]). Substitutie van kobaltatomen in een ZnSe-rooster laat een 

dergelijke toename van de roosterparameter niet zien. Daarom wordt aangenomen 

dat de covalente atoomstraal van kobalt ongeveer gelijk is aan die van zink 

[LEW89]. Voor lage concentraties zal door Zn1_xCoxSe de zine-blende structuur 

aangenomen worden. Ieder Co2•-ion bevindt zich in dit rooster in een kristalveld 

van tetragonale symmetrie, veroorzaakt door de vier omringende Se2--ionen. 
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.fi'i&uur 1.1 De kristalstruktuur van van kubisch zink-seleen (zinc-blende-&truktuur). De 

eenheidscel bevat vier ZnSe-molekulen. Ieder atoom wordt tetraedisch om&even door vier 
atomen van bet andere soort op &elijke afstand. 

In figuur 1.1 is de eenheidscel weergegeven van de zine-blende structuur voor 

ZnSe, deze bestaat uit vier ZnSe-molekulen. De structuur kan opgevat worden als 

twee fee-structuren die over een kwart van de lichaamsdiagonaal ten opzichte van 

elkaar verschoven zijn. Ieder atoom heeft twaalf naaste buren van hetzelfde soort op 

een afstand af.j2. 

1.3 Het energieniveauschema van Co2• in kubisch bis1al 

Het vrije Co2•-ion heeft een gedeeltelijk gevulde schil met een 3d7-elektronen

configuratie. De spektroskopische grondterm die hierbij hoort, is een 28-voudig ont

aarde 4F-term. Door het plaatsen van het Co2•-ion in het tetragonale veld van de 

vier Se-ionen uit het ZnSe-rooster splitst deze term op. Hierbij ontstaat het energie

niveau-schema zoals dat in figuur 1.2 is weergegeven. Dit bestaat uit een singlet en 

twee tripletten die gescheiden zijn door respectievelijk 10 Dq en 8 Dq. Door de aan

wezigheid van spin-baan-koppeling zullen de tripletten verder opsplitsen. Het 

grondniveau doet dit niet omdat van een niveau zonder 1-ontaarding bewezen kan 

worden dat 1 = 0. 

Omdat de grootte van de kristalveldopslitsing {10 Dq) van de orde 1000 cm-1 

is, zijn de tripletniveau's bij kamertemperaturen niet bezet. Door een geringe men

ging van het grondniveau met deze toestanden wordt wel de g--waarde van de elek

tronen in de grondtoestand vergroot [LEW89]. 
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+ H 

fi'i&aar 1.2 Het energieniveauschema van een Co2•-ion .onder interaktie met andere 

koba.ltionen in een sinc-blendfHittuktuur. De energieverschillen mjn niet op schaal. 

{LEW89]. 

Door het aanleggen van een magneetveld zal de spinontaarding (S = 3/2) opge

heven worden. De energieën ten opzichte van die zonder magneetveld worden nu 

bepaald door de Zeeman-term (we kiezen het veld in de z-richting): 

(1.1) 

Wanneer we een interaktie invoeren tussen twee Co2•-ïonen, in de vorm een isotrope 

Heisenberg-interaktie ter grootte J11 ( v is het nummer van de schil waarin het twee

de ion voorkomt, dit bepaalt de afstand tussen de twee ionen), wordt de Hamiltoni

aan van een paar: 

(1.2) 

De exchange-integraal J11 hangt hierbij in het algemeen af van de afstand tussen de 

twee wisselwerkende kobaltionen. 

De Hamiltoniaan voor een kobaltion dat met twee andere kobaltionen een even 

sterke .interaktie heeft wordt gegeven door: 

(1.3) 
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I Co7•_ (o2· Col'- ( o2<- (o2' 

211JI 1101 

18 IJl !81 

151JI 161 

(7) !121 12 IJl 121JI 
111JI 16! 

101JI 14l 

71JI !21 
(5) 

~I 6Ut 61JI 

SIJI 161 

31Jl 
121 

(3) 
2lJ 

111 OIJI (41 
OUI 

f'i&aar 1.3 Dè energieniveauschema's van een kobaltion-paar en -triple wnder ma&neet

veld, uitgedrukt in eenheden jJj. De cijfers tussen baakjes geven de oataudi~J&Bgrud van 
de betreffende niveau's weer. 

De eigenwaarden van de Hamiltonianen voor een single, een paar en een triple zijn 

gegeven in tabel 1.1. De energieniveauschema's van een paar en een triple zonder 

magneetveld zijn in figuur 1.3 te zien. De grondniveau's van een paar en een triple 

zijn respektievelijk niet en 4-voudig ontaard. Dit omdat door de antiferromagneti

sche interaktie een magnetisch moment gelijk aan nul voor een paar de laagste ener

gie oplevert (l !) en een magnetisch moment ongelijk aan nul voor een triple (l! l). 

Type Hanliltoniaan Eigenwacrden 
:r. :r. -S" -D'eS 8 ~:r.· 

1•1 ss 
:r. :r. :r. z pu -2J.CS,·~)""Ps(S,•Sz )s -J0(SA(SA+l)-2S(S+l)J~ , 

0 S SA S 2S. 1•1 S SA 

z z z :r. z TB -2J (S,-~ +S,-S 3)-D'S(S1+S 2+S3)B -J0($s(Ss+l)-SA(SA+l)-S(S+l)J~ , 

0 S SA S 2S. ISA-SI S Ss S SA+S, 1•1 S Ss 

Tabell.l De Hamiltonianen en hun eigenwaarden voor verschillende klustertypen 
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1.4 De berekening van thermodynamische grootheden in het. ENNPA-model 

Wanneer we de energie-eigenwaarden van de paren en triples kennen voor vari

abele interaktiesterkten kunnen we de thermodynamische eigenschappen van het 

magnetische systeem berekenen. Hiervoor wordt aangenomen dat de deelsystemen 

van paren en triples onderling onafhankelijk zijn. Doordat het aantal van deze deel

systemen groot is (in de 01de van 1023) veronderstellen we dat de bijdrage van alle 

paren en triples die in het rooster voorkomen gelijk is aan de som van de bijdragen 

van alle mogelijke omgevingen van één spin. 

De Hamiltoniaan van het totale systeem kan dus geschreven worden als de som 

van de Hamiltonianen van alle mogelijke deelsystemen, en de kanonieke toestands

som Z van het gehele systeem als het produkt van de toestandssommen van de onaf

hankelijke deelsystemen. Hierdoor is de vrije enthalpie G van het totale systeem te 

schrijven als de som van de enthalpieën van de subsystemen i: 

(1.4) 

Uit deze vrije enthalpie zijn de magnetische eigenschappen te berekenen zodat ook 

hiervoor geldt dat deze de som zijn van de grootheden van de deelsystemen. V oor de 

thermodynamische eigenschappen geldt: 

[ lJ2G·] 
Cm,i = - T (fT~ B (1.5) 

(1.6) 

[ lJ M ·] ( fJ2 G · ] Xi = lfBl T = - 7fB~ T (1.7) 

De totale soortelijke warmte, magnetisatie en susceptibiliteit worden verkregen door 

de paar- en triple-bijdragen bij variërende interaktiesterkten te sommeren, waarbij 

deze gewogen zijn met de kans waarin ze voorkomen. Deze kans wordt bepaald door 

het kristalrooster (dit bepaalt het aantal buren per schil) en de concentratie x van 

magnetische ionen. 
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Het gebruikte model om deze kansen te berekenen is het ENNP A-model 

{Extended Nearest Neighbour Pair Approximation). Dit model is uitgebreid be

schreven in [DEN86]. Met dit model is het mogelijk de interaktiesterkte als funktie 

van de afstand willekeurig te kiezen. Uitgangspunt van het ENNP A-model is dat 

ieder magnetisch ion interaktie heeft met minstens één ander magnetisch ion en wel 

met het magnetisch ion dat op de kleinste afstand van het beschouwde ion aanwezig 

is, dit hoeft dus niet de naaste roosterbuur te zijn. Hierin schuilt het lange-dracht

karakter van de interaktie. Als in de schil waarin de naaste magnetische buur voor

komt nog precies één magnetisch ion meer voorkomt wordt dit als een triple aange

merkt, hierbij wordt geen interaktie aangenomen tussen de twee buren onderling 

maar alleen met het centrale ion (een 'open' triple). 

De mogelijke magnetische buren worden ingedeeld in bolschillen met het ion 

waarvan we de thermodynamische grootheden willen berekenen als middelpunt. Het 

aantal roosterplaaten waarop een buur kan voorkomen wordt bepaald door de kris

talstruktuur. Zo komen in de eerste bolschil bij een zine-blende struktuur 12 plaat

sen voor, in de tweede 6, in de derde 24 en in de vierde schil 12. De statistische ver

deling van de verschillende paren en triples met interaktie over een bepaalde af

stand, wordt door dit aantal roosterplaatsen per schil, Nv, bepaald. Een ion heeft 

dus interaktie met een magnetisch ion in schil v als in alle daarbinnen liggende 

schillen geen magnetisch ion voorkomt. 

Wanneer .n", het totale aantal roosterplaatsen is tot en met schilv, dus: 

{1.8) 

dan is de kans een eerste magnetische buur in schil v aan te treffen gelijk aan de 

kans dat er zich geen magnetische ionen binnen schil v bevinden, verminderd met de 

kans dat zich bovendien geen magnetische ionen in schilv bevinden: 

{1.9) 

Wanneer er in schil v precies twee magnetische ionen voorkomen beschouwen we dit 

als een triple, de kans hierop is: 

{1.10) 
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Komen er in schil v meer dan twee magnetische ionen voor dan voegen we de kans 

hierop bij die van precies één buur in schil v, de kans op een paar wordt hierdoor: 

P~(x) = P 11(x) - JiE (x) (1.11) 

De thermodynamische grootheden A worden nu berekend door de berekende groot

heden per ion van alle mogelijke paar- en triple-kombinatiesop tellen volgens: 

A= !: Av P11(x) 
IJ = 1 

(1.12) 

Hierbij wordt het aantal schillen p. dat in de berekening wordt meegenomen 

bepaald door de voorwaarde dat de kans op aanwezigheid van het eerste magnetisch 

buurion binnen schil p. minstens gelijk moet zijn aan 0.995. Wanneer x= 0.05, is het 

meenemen van vijf schillen al voldoende om aan deze voorwaarde te voldoen. 

1.5 Modelparameters 

De verdunde magnetische halfgeleiders waarin kobaltionen gesubstitueerd zijn 

staan nog maar enkele jaren in de belangstelling, waardoor de beschikbare gegevens 

over deze stoffen gering zijn. De waarde vang voor een Co2+-ion in een ZnSe-roos

ter is al in 1960 bepaald uit resonantiespectra, zie (HAM60); gevonden werd 

g = 2.270. Uit (JON88) blijkt dat deze waarde onafhankelijk is van de hoek tussen 

het magneetveld en de kristalas (dit in tegenstelling tot Cd1_xCoxSe, zie (BAR89]}; 

de waarde vang die hierin gegeven wordt is gelijk aan die in [HAM60]. 

Van de magnetische interaktie tussen Co2+-ionen in een ZnSe-rooster zijn 

slechts twee experimentele gegevens bekend. Uit metingen van de hoge-tempera

tuur-susceptibiliteit is de som van de interakties van alle buren bepaald (dit is een 

bovengrens voor de interaktie tussen naaste buren) [LEW89]. Dit is gedaan door uit 

susceptibiliteitsmetingen de konstanten van de Curie-Weiss-wet te bepalen: 

x(T) = C(x)/[T- S(x)] (1.13) 
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Voor de Curiekonstante C(x) en de Curie-Weiss-temperatuur 9(x) worden met het 

mean-fieldmodel uitdrukkingen gevonden waarin de kobaltconcentratie, de g-faktor, 

de spin en de totale interaktiesterkte van alle schillen voorkomen. De waarde voor 

de som van de interaktiesterkten, gewogen naar het aantal plaatsen per schil, die 

hierdoor gevonden wordt voor Zn1_xCoxSe is (-54 ± 8) K. 

Direkte metingen van de interaktiesterkte tussen Co2•-ionen die als naaste bu

ren in een ZnSe-kristal voorkomen zijn gedaan door gebruikmaking van neutronen

verstrooiingstechnieken [GIE89]. Hiermee wordt de energie 2 J van het Co2•-Co2•

paar gemeten. Gevonden is dat Jn = (-50 ± 1) K. 

Deze waarden voor J11 zijn beduidend groter dan die voor vergelijkbare sys

temen waar Mn2•-ionen gesubstitueerd zijn (voor Zn1_xMnxSe is J11 = -12.3 K, 

[GIE87], gevonden) of waar Fe2•-ionen de magnetische elementen zijn (voor 

Zn1_xFexSe is Jn ~:: -22 K, zie deel 2). Het toenemen van de interaktiesterkte gaat 

in dezelfde volgorde als het afnemen van de covalente atoomstraal van de magneti

sche ionen. Hoe meer ruimte het magnetisch ion ter beschikking heeft, des te groter 

is de interaktiesterkte met een naaste-buur magnetisch ion. Dit komt overeen met 

het beeld van de superexchange-interaktie [LAR88]. 

Van het verloop van de interaktiesterkte als funktie van de afstand tussen wis

selwerkende Co2•-ionen is niets bekend. Als eerste aanname zal daarom het verloop 

gebruikt worden zoals dat van het analoge Zn1_xMnxSe-5ysteem bekend is, namelijk 

J(R) = Jn / R6·8 [TWA87]. In het volgende hoofdstuk zal dit verloop zodanig aan

gepast worden dat de experimentele gegevens zo goed mogelijk met de berekende 

eigenschappen overeen komen. 
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Hoofdstuk 2 Experimentele resultaten en modelberekeningen 

2.1 Inleiding 

Om de geldigheid van het model zoals dat in hoofdstuk 1 beschreven is na te 

gaan, zijn de magnetische eigenschappen gemeten van één enkel Zn1_xCoxSe-prepa

raat. Dit preparaat is afkomstig van het Instituut der Technische Fysica van de 

Technische Akademie van Warschau. De kobaltconcentratie van dit preparaat is 

gemeten met microprobemetingen, dit heeft x= (4.6 ±1.4)% opgeleverd. 

Van dit preparaat zijn de magnetische soortelijke warmte, de magnetische sus

ceptibiliteit bij lage temperaturen en de magnetisatie gemeten. In dit hoofdstuk 

worden deze experimentele resultaten gepresenteerd samen met modelberekeningen. 

Onlangs (augustus '89) is een artikel verschenen waarin susceptibiliteitsmetin

gen worden beschreven van Zn1_xCoxSe en van het analoge Zn1_xCOxS, bij verschil

lende kobaltconcentraties (van 4 tot 15% ). Door ook deze metingen te vergelijken 

met ENNP A-berekeningen is het mogelijk om uitspraken te doen over de concentra

tie-afhankelijkheid van het model. Deze metingen worden in paragraaf 2.4 behan

deld. 

2.2 De magnetische soortelijke warmte 

De magnetische bijdrage aan de soortelijke warmte wordt verkregen uit de 

totaal gemeten soortelijke warmte door deze te verminderen met de bijdrage aan de 

soortelijke warmte van het rooster. Deze roosterbijdrage is gemeten door de soorte

lijke warmte te bepalen van ZnSe, dus zonder magnetische elementen. De gemeten 

soortelijke warmte van ZnSe is weergegeven in figuur 2.1. 

De soortelijke warmten zijn gemeten met een adiabatische hittepuls-calorie

meter. Hierin wordt aan een adiabatisch opgehangen preparaat (op een houder) met 

een stookweerstand een hoeveelheid warmte toegevoegd en wordt de resulterende 

temperatuurstijging gemeten. Na korrekties voor de soortelijke warmte van de 

houder, het vacuümvet en de teflon-tape waarmee het preparaat bevestigd is kan de 

soortelijke warmte van het preparaat berekend worden als !!1 Qpreparaat/ !!1 T. 
Bij de bepaling van de interaktiesterkte voor ionen verder dan de eerste schil 

moet met de onbekendheid van de kobaltconcentratie rekening gehouden worden, 

deze concentratie lag rond de 5% zoals boven vermeld. 
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Fï&uur 2.1 De BOOrte/ijlee warmte van ZnSe. Deze wordt gebruilt als benadering van de 
BOOrte/ijlee warmte van bet rooster van kobaltboudend ZnSe. 

Wanneer we de soortelijke warmte van ZnSe gebruiken als de rooster-fiOOrte

lijke-warmte van Zn1_xCoxSe veronderstellen we hierbij dat het substitueren van 

kobaltatomen op zinkroosterplaatsen geen invloed heeft op de soortelijke warmte 

van het rooster. Wanneer het rooster voorgesteld wordt door een simpel massa-veer

systeem en de veerkonstanten van zink- en kobaltatomen in een ZnSe-rooster gelijk 

worden verondersteld, is dit bij benadering juist omdat de massa's van zink- en 

kobaltatomen minder dan 10% van elkaar verschillend zijn. Scha1ing van de rooster

bijdrage zoals dat gedaan is door Arnouts voor ijzerionen in HgSe- en CdSe-roosters 

[ARN88] kan daarom vooralsnog achterwege blijven. 

Bij temperaturen lager dan 4 Kis de roosterbijdrage minstens tien keer kleiner 

dan de magnetische bijdrage, bij 7 K zijn ze ongeveer even groot en bij 30 K is de 

roosterbijdrage ongeveer 25 keer groter dan de magnetische bijdrage. Hierdoor zal 

een relatief kleine fout in de roosterbijdrage bij hoge temperatuur een grote invloed 

hebben op de berekening van de magnetische bijdrage, hetgeen duidelijk naar voren 

komt uit figuur 2.2. 

De magnetische soortelijke warmte van Zn0.95Co0•05Se is gemeten zonder mag

neetveld en bij velden gelijk aan 1.0 T en 2. 75 T. De resultaten zijn weergegeven in 

figuur 2.2, samen met ENNPA-berekeningen waarbij Jn = -50 Ken J (R > Rn)= 

(-30 K)/R7 gebruikt zijn (zie paragraaf 1.5). De waarde -30 K is gekozen omdat 

daarbij het maximum in de Cm van de berekening ongeveer samenvalt met de me

ting. Het magneetveld heeft een grote invloed op de magnetische soortelijke warmte 

voor temperaturen beneden 10K. Dat de magnetische soortelijke warmte niet gelijk 

aan nul is wanneer er geen magneetveld aanwezig is betekent dat er geen sprake is 
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H&aar Z.Z De gemeten en berekende magnetiscfle soortelijke warmte van Zn1-sCoxSe. De 
symbolen geven meetpunten weer van het preparaat met een lrobalconcentraUe gelijle aan 

(4.6± 1.4)%. De berekeningen %ijn uitgevoerd met J11 = -50 Ken J(R) = (-30 K)/R7 met 
JC = 5%, deu mjn weergegeven met drie lijnen. 

van één enkel ontaard niveau, zoals een kobaltion zonder interaktie dat heeft. Dit 

bewijst de aanwezigheid van een interaktie die de ontaarding opheft. 

De relatief grote magnetische soortelijke warmte bij lage temperaturen (lager 

dan 10K) wordt veroorzaakt door kleine interaktiesterkten. Deze zijn afkomstig van 

paren of triples die niet elkaars naaste buren zijn omdat naaste-buur-interaktie zich 

manifesteert bij temperaturen die corresponderen met de veel grotere interaktie

sterkten tussen naaste buren (J11 ~ -50 K). De soortelijke warmte in het tempera

tuurgebied waarin gemeten is wordt dus veroorzaakt door bijdragen afkomstig van 

de interaktie met verder weg gelegen kobaltionen. 

De manier waarop de ENNP A-berekeningen van de soortelijke warmte zijn 

samengesteld uit de verschillende bijdragen van de schillen is in figuur 2.3 te zien 

voor B = 0. De interaktiesterkte van de eerste schil is -50 K, hierbij hoort een 

Schottky-achtige soortelijke warmte met een maximum bij ongeveer 50 K. Bij lage 

temperaturen (lager dan 15K) zien we dus nagenoeg niets van de bijdrage van in

teraktie'& tussen kobaltionen als naaste buren. V oor de volgende schillen worden de 

magnetische soortelijke warmten bepaald door dezelfde energieniveauschema's 

(figuur 1.3) waarbij de relatieve afstand tussen de niveau's gelijk blijft maar de ab

solute afstand kleiner wordt (J = (- 30 K)/R7). De maxima van de schilbijdragen 

verschuiven daardoor steeds verder naar lagere temperaturen naarmate de schil ver-
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Fï&••r :1.3 De bijdr~n vu de lobaleionen op versdtillellde alitaada &ot lte& ceJJtrale ioa 

aan de magnetische soortelijke warmte van Zn0.15Co0.05Se. De ionen die interaktie hebben 
worden verdeeld in verschillende schillen waarin de afstand tot het centrale ion, en dus de 

iDteraltiesterite, 8eb~ is. De ENNPA-berek~ beltau IJit pur- C!ll trip~Hrjjdc.,_ 

met J11 = -MJ Ken J(R) = (-30 K)/R1. 

der weg ligt. Door het Terschillend aantal roo~terplaatsen in iedere IChil Ter&Ddert 

de verhouding tussen de paar- en de triple-bijdragen. De bijdrage van de derde schil 

blijkt groot te zijn, dit komt omdat hierin 24 roosterplaatsen aanwezig zijn (in de 

eerste en vierde schil zijn dat er 12, in de tweede 6). 

Wanneer een magneetveld wordt aangelegd treedt bij de C11-bijdrage van de 

eerste schil een extra maximum op, bij een temperatuur van circa 2 K, als B = 3 T. 
Dit wordt voor het grootste deel veroorzaakt door het ontaarde grondniveau van de 

triple's dat bij een magneetveld opsplitst. De verschuiving van het maximum in de 

ENNP A-berekeningen bij het aanleggen van een magneetveld wordt voornamelijk 

hierdoor veroorzaakt; de soortelijke warmte van de overige schillen wordt minder 

verhoogd door de invloed van een magneetveld. 

De invloed van vergroting van de concentratie magnetische ionen is een toe

name van de soortelijk warmte over het hele temperatuurbereik, de vorm van de 

Cm-curve (dat wil zeggen de plaats van het maximum en het minimum) verandert 

nauwelijks ondanks de veranderende statistiek. Verhoging van de concentratie van 5 

naar 6% verbetert de waarde bij temperaturen rond 10 K maar rond het maximum 

in de Cm geeft de verhoging geen verbetering: de berekende waarde wordt daar nog 

verder verhoogd ten opzichte van de gemeten waarde). 
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J'i&aar 2.4 De ma&neCische soortelijke warmee van Zn0.15Coo.osSe berekend met hec 
ENNP A-model voor verschillende inCeralcCiesCerkCen van de verder gelegen sc1tillen, 
J11 =-50 K. 

Wanneer de interaktie van een andere vorm wordt gekozen (een andere expo

nent in J(R)/k8 = -J0/R0 ) heeft dit ook nauwlijks invloed op de vorm van de soor

telijke warmte: de hoogte verandert over het hele temperatuurgebied ongeveer een 

konstante hoeveelheid; de plaats van het maximum (bijT= 2 K) verschuift minder 

dan een graad keivin wanneer de exponent met 2 vergroot wordt (dus van n = 7 

naar n = 9). De a.fha.nkelijkheid van de magnetische soortelijke warmte van de air 

solute sterkte van de interaktie voor schillen verder dan de eerste (dus J 0), is in fi
guur 2.4 te zien voor B = 0. De temperatuur waar het maximum optreedt in de 

soortelijke warmte neemt toe als J vergroot wordt. De hoogte van het maximum 

wordt door J-variatie niet beïnvloed. De waarde van J waarbij de plaats van het 

maximum het best overeenkomt met de meting is -30 K (bij n = 7). 

Om de invloed van de fout die gemaakt wordt door het niet nauwkeurig bekend 

zijn van de rooster-soortelijke-warmte (meetfouten en de systematische fout door 

de kobalt- aan de zinkbijdrage gelijk te veronderstellen) te omzeilen is ook de 

excess--soortelijk warmte berekend. Deze is gelijk aan het verschil van de soortelijke 

warmte met magneetveld en de soortelijke warmte zonder magneetveld. De rooster

bijdrage (die veldonafhankelijk verondersteld wordt) levert hieraan dus geen bij

drage. 
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H«uur 2.5 De excess-BOOrteli,~e-warmte van Zn0.nCot.osSe. Yerht!Jea llit ~ bij 

B = 0, 1 en 2. 75 Ten uit ENNP A.-berelenifllen met J11 =-soK e11 J(R) = (-30 K)/R'. 

De excess-soortelijke warmte van de metingen is verkregen door de metingen 

met en zonder magneetveld met polynomen te fitten en deze vervolgens van elkaar 

af te trekken. Deze excess-soortelijke warmte is samen met ENNP A-berekeningen 

(met J11 = -50 K en J(R) = (-30 K)/R7) in figuur 2.5 weergegeven. Hieruit blijkt 

dat de overeenkomst tussen de gemeten verschillen (tussen soortelijke warmte met 

en zonder magneetveld) en de berekende verschillen groter is dan de overeenkomst 

tussen de absolute waarden van de soortelijke warm ten. V oor temperaturen tot 

10 K wordt de excess-fioortelijke warmte redelijk goed beschreven door de ENNP A

berekeningen. De gemaakte benadering voor de rooster-fioortelijke-warmte kan dus 

de oorzaak zijn van de discrepantie tussen metingen en berekeningen. Bij tempera

turen beneden ongeveer 4 K is de roosterbijdrage te verwaarlozen zodat de benade

ring voor de magnetische soortelijke warmte van het rooster daar geen rol speelt. 
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2.3 De lage-temperatuur-susceptibiliteit 

De magnetische susceptibiliteit is met een AC-methode gemeten bij lage tem

peraturen (tot 30 K). Hierbij wordt een klein wisselend magneetveld aangelegd 

(8 pT, f = 920 Hz) met een eerste spoel. Met een tweede spoel wordt een 

induktiesignaal gemeten, de helft van deze spoel is met het preparaat gevuld, de 

andère helft is tegengesteld gewikkeld. Het induktiesignaal is hierdoor evenredig met 

het magnetisch moment van het preparaat. 
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f'i«nr 2.1 De &emete. ea bereteade 1ucep&ibili&eit na z., ... ~ De ENNPA~ 
ni~ t:ijl uit~evc>erd met J11 = -50 Ken J(R) = (-30 K)fR7 voor drie venchiJlende 
ijzerconcentratie's. 

Het resultaat van susceptibiliteitsmetingen aan het Zn0.85Co0•05Se-preparaat is 

in figuur 2.6 weergegeven. Hierin is ook de susceptibiliteit weergegeven die berekend 

is met het ENNP A-model voor de concentratie's van 3, 4 en 5%. Bij deze bereke

ning is voor de interaktiesterkte tussen naaste buren weer de waarde -50 K gebruikt 

(zie paragraaf 1.5) en voor de interaktiesterkte--afval J(R) = -30/R7 (deze is gevon

den uit de magnetische soortelijke warmte, zie paragraaf 2.1). 
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H&aar :Z. 'I De bijdr~J&en un de &uscepCibiliceic vu de eence vier Jdtillea. De bijdr• va.a 
eersce schil bestaac alleen uic die vu Criples, de purbijdra&e biervu is aal bij la&e &emJXL 
racuren. Gebruike is J11 =-soK, J(R) = (-30 K)/Rr ea x= 0.05. 

De manier waarop de susceptibiliteit is opgebouwd uit de bijdragen van de ver

schillende schillen is in figuur 2. 7 te zien. In deze figuur staat ook de susceptibiliteit 

van de verschillende schillen zonder dat de triples in de berekening zijn meegeno

men. De bijdrage van de eerste schil bestaat alleen uit triple-bijdragen, net als bij 

de soortelijke warmte in een magneetveld. Het grondniveau van een triple is name

lijk ontaard en de aangeslagen niveau's van paren en triples liggen te hoog om bezet 

te zijn (respektievelijk 21 Jl en 31 Jl voor paren en triples, waarbij J11 = -50 K). 

De precieze waarde van J11 heeft daarom een verwaarloosbare invloed op de suscep

tibiliteit voor lage temperaturen. Triples van atomen uit verder gelegen schillen 

geven voor de laagste temperaturen ( < 2 K) grote bijdragen aan de susceptibiliteit, 

voor hogere temperaturen is de bijdrage van de triples bij deze concentratie te ver

waarlozen. Als x= 5% is de bijdrage van paren uit de derde schil het grootst door

dat hierin relatief veel roosterplaatsen voorkomen. 
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Uit het verloop van de reciproke susceptibiliteit (figuur 2.8) blijkt dat voor 

temperaturen tot 30 K de susceptibiliteit nog geen Curie-Weiss~edrag vertoont 

(formule 1.13): 1/x volgt nog geen rechte lijn. Dit komt overeen met de verwachting 

omdat de hoge-temperatuur-benadering geldt wanneer kT>> IJl. Voor de bepa

ling van de juistheid van de gebruikte totale interaktiesterkte, dus inklusief de eer

ste schil, worden daarom susceptibiliteitsmetingen gebruikt bij temperaturen tot 

300 K. Dit wordt in de volgende paragraaf besproken. De concentratie kobalt lijkt 

uit de x-metingen bij lage-temperaturen tussen de 3 en 4% te liggen. Deze waarden 

zijn echter geen goede schatting van de concentratie omdat door wijziging van J(R) 

de concentratie met de beste overeenkomsten tussen metingen en berekeningen sterk 

verandert. 

Uit de kwalitatieve overeenkomst tussen meting en berekeningen volgt dat het 

ENNP A-model redelijk toegepast kan worden bij deze concentratie, afwijkingen 

tussen theorie en experiment kunnen toegeschreven worden aan het niet te verwaar

lozen aantal hogere-orde-klusters (de kans op meer dan twee kobaltionen in de 

derde schil wanneer de eerste twee leeg zijn is bijvoorbeeld 12%). Verder is de niet 

nauwkeurig bekende concentratie (en eventuele concentratieverschillen: klus ter

vorming) een mogelijke oorzaak van discrepantie. 
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2.4 De hoge-temperatuur-ilusceptibiliteit van Zn1_xCozSe en Zn1-xCoxS 

Om de geldigheid van het ENNPA-model voor kobalthoudende verdunde mag

netische halfgeleiders te testen zijn ENNPA-berekeningen uitgevoerd aan metingen 

van de hoge-temperatuur-susceptibiliteit. Deze metingen zijn afkomstig uit 

[LEW89) en bestaan uit metingen aan twee soorten kobalthoudende verdunde mag

netische halfgeleiders. Er is gemeten aan twee Zn1_xCoxSe-preparaten met kobalt

concentratie'& tussen 4 en 5% en aan vijf Zn1_xCoxS-peparaten met concentratie'& 

tussen 4 en 15%. 

Door gebruikmaking van de Curie-Weiss-wet (zie formule 1.13) kan de som 

van de interaktiesterkten over alle schillen i berekend worden, voor de Curie-kon

stante en de Curie-Weiss-temperatuur geldt, respektievelijk [SP A86): 

C(x) =x NA (g J'B)2 S (S + 1)/(3 kB) (2.1) 

9(x) = 2 x S (S + 1) I: (zi Ji)/(3 kB) (2.2) 
1 

De waarde van de g-faktor is voor Zn1_xCoxSe gelijk aan 2.274 en voor 

Zn1_xCoxS is g = 2.248 [HAM60). Met behulp van een kleinste-kwadraten-fit zijn 

de waarden van C(x) en 9(x) bepaald in [LEW89]. Wanneer de waarden voor de 

kobaltconcentratie worden gebruikt zoals die gemeten zijn met röntgenfluorescentie

metingen blijkt dat de waarden van de effektieve spin rond 3/2 liggen voor de ver

schillende preparaten. De gemiddelde S van de Zn1_xCoxS-preparaten is 1.43 ± 0.10 

en gemiddeld over de Zn1_xCoxSe-preparaten is S = 1.47 ± 0.10. Om de verschillen 

in de effektieve spins die bij de verschillende concentraties gevonden zijn geen in

vloed te laten hebben op de vergelijking tussen ENNP A-berekeningen en de Curie

Weiss-wet kiezen we de concentratie'& x zodanig dat aan vergelijking 2.1 voldaan is 

voor S = 3/2, waarbij de Curie-konstante uit [LEW89] gebruikt zijn. Met de zo 

bepaalde concentratie'& zijn ENNP A-berekeningen uitgevoerd. De waarden van de 

interaktiesterkten voor naaste buren die hierbij zijn gebruikt zijn afkomstig van 

neutronenverstrooiingsexperimenten [GIE89), het verloop van de interaktiesterkte 

voor verder gelegen schillen is hetzelfde als dat wat bij de ENNPA-berekeningen 

van de magnetische soortelijke warmte gebruikt is, namelijk J(R) = (-30 K)/R6·8• 
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/LEW89} en ENNPA-berekeningen bij dezelfde twee concentratie's. Gebruikt is 

J11 = -47 K, J(R) = (-30 K)/Ru. g = 2.248. 

De ENNP A-berekeningen zijn samen met de metingen uit (LEW89) in de figu

ren 2.9 en 2.10 weergegeven voor repektievelijk Zn1.xCoxSe en Zn1.xCaxS. Voor de 

lage concentratie'& (lager dan 5%) beschrijft het ENNPA-model de metingen goed. 

Het verschil tussen de gemeten concentratie's en de concentratie's zoals berekend uit 

de Curie-konstante is hierbij klein. Dat wil zeggen dat het systeem goed voldoet aan 

de Curie-Weiss-wet. Bij de afleiding van de Curie-Weiss-wet wordt verondersteld 
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dat alle magnetische ionen interaktie hebben in de vorm van paar-interaktie. 

Triples en hogere orde-klusters bestaan hierbij dus niet. Bij hogere concentratie's 

gaan deze klusters een steeds grotere rol spelen waardoor de effektieve spin, of de 

concentratie, meer aangepast moet worden om toch aan de Curie-Weiss-wet te vol

doen. Zowel de Curie-Weiss-wet (in de huidige vorm) als het ENNPA-model (dat 

slechts paren en triples meeneemt) zijn dus minder geschikt om de susceptibiliteit 

bij deze hoge concentraties te beschrijven. 

Uit de overeenkomst tussen ENNP A-berekeningen en metingen bij de concen

tratie'& kleiner dan 5% blijkt dat het ENNPA-model geschikt is om bij lage concen

tratie'& de susceptibiliteit te beschrijven van kobalthoudende verdunde magnetische 

halfgeleiders. 

De interaktiesterkte als funktie van de afstand blijkt door J(R) = (-30 K)/R6•8 

goed te worden beschreven: vergroting van n (bijvoorbeeld van 7 naar 9) leidt tot 

een geringe verlaging van de inverse susceptibiliteit waardoor de overeenkomst met 

de metingen verslechtert, verlaging leidt tot een slechtere beschrijving van het ge

drag bij lage temperaturen (lager dan 50 K). 

2.5 De magnetisatie 

Met behulp van een faner-magnetometer is de magnetisatie van het 

Zn0.85Co0.05Se-preparaat gemeten bij drie temperaturen voor magneetvelden tot 

6.5 T. De opstelling bestaat uit een preparaat-houder die met een bepaalde frequen

tie harmonisch in een statisch magneetveld oscilleert. Het magnetisch moment dat 

in het preparaat wordt opgewekt door het magneetveld zal een induktiesignaal in 

een oppikspoel opwekken wanneer het preparaat beweegt. Dit signaal is evenredig 

met de uitwijking en de frequentie van de oscillatie, die gemeten worden met een 

variabele condensator, waarvan de ene helft met de houder meebeweegt. 

De metingen bij de temperaturen 1.5 K, 4.2 Ken 10K zijn in figuur 2.11 weer

gegeven, samen met ENNP A-berekeningen van de magnetisatie voor kobaltconcen

tratie's van 3 en 5%. De gebruikte interaktiesterkte bij deze ENNP A-berekeningen 

is -50 K voor de eerste schil (zie paragraaf 1.5) en J(R) = (-30 K)/R7 voor verder 

weg gelegen schilen. Deze interaktiesterkte is ook gebruikt bij de beschrijving van 

de soortelijke warmte en de susceptibiliteit. De overeenkomst tussen meting en bere

kening wordt groter wanneer de exponent n van 7 naar 6 verlaagd wordt. De concen

tratie-afhankelijkheid van de magnetisatie is gering: een toename van de helft in de 

concentratie (van 3 naar 4.5%) geeft slechts een magnetisatie-vergroting van !· Dit 
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---.0. T - 1.5 K 

-o T • 4.2 K 

1 2 3 4 6 7 
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f'i&aar2.11 De gemeten ma&netisatie van het Znu5Co0_05Se-preparaat met ENNPA-bere

keningen bij drie temperatuen. De berekeningen .i_jn gedaan met J11 = -50 Ken 
J(R) = (-30 K)/R7 bij kobaltconcentratie's van 3% en van 5%, de resultaten van de 
hoogste conce11tratie wrdt ~ven door de #loopt &eJe«e~~ mapetil&&i«anea bij de drie 
temperaturen. 

wordt veroorzaakt doordat bij een concentratieverhoging weli8waar meer ionen een 

bijdrage leveren maar een steeds groter deel van de ionen (een sterkere) interaktie 

heeft met een ion wat binnen enkele atoomafstanden ligt. Van deze paren zijn bij 

lage temperaturen slechts de laagste niveau's bezet en deze hebben een kleinere 

magnetisatiebijdrage omdat de ontaardingsgraad lager is. Dat de meer naar binnen 

gelegen schillen de magnetisatie bepalen blijkt uit het feit dat bij x = 5% de mag

netisatie voor meer dan de helft veroorzaakt wordt door de bijdragen van de derde 

schil (die bestaat uit 24 roosterplaatsen, de eerste en tweede schil uit respektievelijk 

12 en 6). 

Door de geringe concentratie-afhankelijkheid kan de interaktiesterkte van ver

der weggelegen schillen bepaald worden (de bijdrage van de eerste schil bestaat door 

de grote waarde van J11 alleen uit de triple-bijdrage, deze is minder dan 5% van de 

totale magnetisatie bij x= 5%), ondanks de slecht bekende kobaltconcentratie. De 

bijdrage van hogere-orde-klusters bij de concentraties van het huidige preparaat is 

niet te verwaarlozen, daarom genieten preparaten met een lagere kobaltconcentratie 

de voorkeur voor het fitten van J(R), voor R > 1. Met de gebruikte interaktiesterk

ten voor de verschillende schillen kan de magnetisatie al vrij goed beschreven wor

den. Dit bevestigt dus de toepasbaarheid van het ENNP A-model voor de verdunde 

magnetische halfgeleiders van het type Zn1_xCoxSe, met x< 5%. 
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Ji'i&aar 2.12 De magnetisatie van Zn 1•1:C<>zSe vol~ns ENNPA-bereketJilJ&f!D voor drie Yer

schillende lcobaltconcentratie's, &ebruilct is J11 =-soK en J(R) = (-30 K)/R7. De drie 

relatief &rote magnetisatiellpf'OIIKeD mjl aliOIIJ8ti& van pareD mee uu&e-btlar....fJI&era11ie, 

de kleine sprong bij 164 T is alloiiJ8tig van triples ia de een&e JdJil. 

Door de magnetisatie te meten bij grote velden {tot 70 T) il het mogelijk de 

interaktiesterkte tussen naaste buren direkt te bepalen. Evenals bij de mangaan

houdende verdunde magnetische halfgeleiders zullen ook bij de kobalthoudende ver

dunde magnetische halfgeleiders sprongen optreden in de magnetisatie wanneer de 

verschillende paarniveau's elkaar onder invloed van een magneetveld gaan kruisen. 

De eerste magnetisatiesprong treedt op bij het magneetveld waar het grondniveau 

wordt gekruist door het eerste aangeslagen niveau (wat bij B = 0 op een afstand 

-J11 boven het grondniveau ligt) met magnetisch moment -1. Bij het twee- en drie

voud van dit veld zal nog een sprong optreden, op analoge wijze als in het mangaan

geval {zie paragraaf 4.3) waar deze stappen experimenteel bevestigd zijn. 

De voorspelde magnetisatiesprongen zijn weergegeven in figuur 2.12 voor drie 

verschillende kobaltconcentratie's. De eerste magnetische sprong ligt bij 

B = 2 Jn/{g J.'n) = 65.5 T {voor Jn = -50 K). 
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Hoofdstuk 3 Conclusies 

De metingen van de magnetische eigenschappen van de nieuwe verdunde mag

netische halfgeleider Zn1.xCoxSe kunnen vrij goed worden beschreven met het 

ENNP A-model dat ook gebruikt wordt bij de beschrijving van de eigenschappen 

van mangaanhoudende verdunde magnetische halfgeleiders, zoals Zn1.xMnxSe. 

Het verloop van de interaktiesterkte als funktie van de afstand tussen wissel

werkende kobaltionen waarbij de overeenkomst tussen berekeningen en metingen 

optimaal is lijkt sterk op het verloop dat bij Zn1.xMnxSe gebruikt is (J = J0/R7). 

Uit soortelijke warmte-, lage-temperatuur-susceptibiliteit- en magnetisatiemetin

gen blijkt dat de exponent tussen 6 en 7 ligt. Wanneer voor de interaktiesterkte 

tussen naaste buren de waarde J00 = -50 K gebruikt wordt (deze waarde volgt uit 

neutronenverstrooiingsexperimenten) is de beste waarde voor J0 voor verder wegge

legen schillen J 0 = -30 K. De relatief grote waarde voor J00 (in vergelijking met 

mangaan- en ijzerhoudende verdunde magnetische halfgeleiders) komt overeen met 

schattingen uit de hoge-temperatuur-susceptibiliteit en komt overeen met de ver

wachting naar aanleiding van de magnetische soortelijke warmte, de lage-tempera

tuur-Susceptibiliteit en de magnetisatie. De bijdrage van Co2+-paren waarvan de 

ionen verder dan twee roosterplaatsen van elkaar verwijderd zin aan de verschillen

de magnetische eigenschappen is groot (de derde en vierde schil leveren bijvoorbeeld 

respektievelijk 60 en 20% van de magnetisatie bij x= 5%). Dit betekent dat de 

precieze dracht van de interaktie belangrijk is, bij lagere concentratie's neemt de 

invloed van de verder gelegen schillen nog meer toe. De bruikbaarheid van het 

ENNP A-model voor de kobalthoudende verdunde magnetische halfgeleiders nodigt 

uit tot verder onderzoek als funktie van de kobaltconcentratie in diverse verbindin

gen waarbij nieuwe experimenten meer informatie kunnen opleveren over de vorm 

van de interaktiesterkte door gebruik te maken van dit model. Metingen van de 

freezing-temperatuur (dat is de overgangstemperatuur naar een spinglasfase) als 

funktie van de kobaltconcentratie (mits deze fase-overgang waargenomen wordt) 

kan hierbij informatie opleveren over de dracht van de interaktie. 

Een nauwkeurigere waarde van de interaktiesterkte kan bepaald worden door 

metingen te verrichten aan Zn1.xCoxSe-preparaten met lagere kobaltconcentratie's 

dan het preparaat dat nu gebruikt is. Hierdoor neemt het aantal hogere-orde-klus

ters af waardoor het ENNP A-model beter toepasbaar is en ook getoetst kan worden 

voor deze concentratie's. Een nauwkeurigere bepaling van de rooster-soorterlijke 

warmte van ZnSe zal leiden tot een betere beschrijving van de soortelijke warmte 
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voor temperaturen hoger dan 5 K waardoor de interaktiesterkten van de eerste en 

tweede schil beter bepaald kunnen worden. 

Door meting van de magnetisatie bij grote velden (tot 70 T) is het mogelijk de 

interaktiesterkte tussen naaste buren direkt te bepalen uit de waarneming van stap

pen bij hoge velden. Dit is tevens een bewijs van de juistheid van de singlet-grond

toestand en de zuivere spininteraktie tussen kobaltionen, en van de analogie tussen 

de verdunde magnetische halfgeleiders met mangaan en die met kobalt als gesubsti

tueerde atomen. 
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Hoofdstuk 4 Experimentele gegevens 

4.1 Inleiding 

De magnetische eigenschappen van ijzerhoudende verdunde magnetische half

geleiders zijn in vergelijking met die van mangaanhoudende II-VI-halfgeleiders r~ 

latief onbekend. Om te begrijpen waarom het model dat in hoofdstuk 5 beschreven 

wordt, gebruikt wordt om het magnetisch gedrag van ZnFeSe te beschrijven, is het 

nodig om de experimentele resultaten te kennen van ZnFeSe. Uit de magnetische 

eigenschappen blijkt onder meer dat een interaktie tussen de Fe-ionen optreedt en 

volgt een schatting van de grootte van de interaktiesterkte. 

In dit hoofdstuk zullen de experimenteel bepaalde magnetische eigenschappen 

beschreven worden van ZnFeSe, deze gegevens vormen de achtergrond van het 

model zoals dat in hoofdstuk 5 beschreven wordt. 

Metingen van de magnetisatie van Zn1_xMnxSe zijn in dit hoofdstuk opgenomen 

om vergelijking met het Zn1_xFexSe.;;ysteem mogelijk te maken. De Zn1_xMnxS~ 
magnetisatie kan goed beschreven worden met het relatief eenvoudige energieschema 

van mangaanparen (eventueel aangevuld met open triples). In het bijzonder zijn de 

experimenteel waargenomen magnetisatiesprongen van Zn1_xMnxSe interessant 

omdat het optreden van dergelijke stappen bij Zn1_xFexSe het mogelijk zou maken 

de grootte van de interaktiesterkte van een ijzerpaar te bepalen. 

4.2 V er-iDfrarood-spectrosoopie 

Het energieniveauschema van Fe2+_ionen in II-VI-halfgeleiderverbindingen 

wordt al tientallen jaren bestudeerd. Bij de zeer lage concentratie'& die tot een aan

tal jaren geleden het onderwerp van onderzoek waren (hierbij wordt van Fe-doped 

halfgeleiders gesproken en niet van verdunde magnetische halfgeleiders) spelen 

interakties tussen ijzerionen geen rol. V ast is komen te staan dat het grondniveau 

van de vrije Fe2+-ionen wordt opgesplitst door het kristalveld van de omringende 

halfgeleiderelementen. Het laagstliggende doublet SE en het hoger liggende triplet 

ST die hierdoor ontstaan, zijn gescheiden door een afstand die gelijk is aan tien keer 

de kristalveldparameter Dq. Het SE-grondniveau wordt door spin-baan-interaktie 

verder gesplitst in vijf equidistante niveau's: een singlet Ah een triplet Th een 
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.fi&aur 4.1 Het energieniveauschema van een Fe2•-ion .onder interaktie met andere ijeer

ionen. De 5~rondtoestand van Fe2• ( d') splitst op door het tetraediscb bistalveld, de 

spinbaankoppeling en een uitwendig miJ&neetveld. 

doublet Eh een triplet T2 en een singlet A2 in volgorde van toenemende energie, alle 

gescheiden door een afstand die ongeveer gelijk is aan 6À2/10Dq, waarbij À de 

spin-baan-parameter is (zie fig.4.1). 

Overgangen tussen deze niveau's zijn gemeten bij verschillende II-VI-halfge

leidercombinaties door middel van optische absorptie in het infrarode en ver-infra

rode gebied (bijvoorbeeld Fe2• in CdTe: (SLA69], in ZnS: (SLA66], (SLA67] en 

(VAL70]). Door deze metingen is het kristalveldmodel bevestigd en zijn waarden 

voor de parameters À en Dq gevonden voor verschillende halfgeleidercombinaties. 

Meer recentelijk staan de ijzerhoudende verdunde magnetische halfgeleiders in 

de belangstelling, bij deze klasse stoffen is de ijzerconcentratie hoger waardoor de 

interaktie tussen ijzereatomen wel een grote rol speelt. Aan de combinatie ZnFeSe is 

onlangs ver-infrarood-spectroscopie gedaan waarbij berekeningen met 

Dq = 293 cm -1 en À = -95 cm -1 energieën bleken op te leveren die het best met de 

waargenomen overgangen overeen kwamen [HAU89]. Het gebruikte model hierbij is 

dat zoals beschreven in 5.1, het kristalveldmodel van Slack (SLA69]. In dit model 

worden de bijdragen van paren met interaktie niet meegenomen, het aantal paren is 

bij x= 2% (de concentratie van de gebruikte preparaten) ongeveer 10%. Door 

Arnouts is eerder de waarde À = -97 cm -1 gevonden, ook hierbij is Dq = 293 cm -1 

verondersteld (ARN88]. Deze waarde is gevonden met ver-infrarood-spectroscopie 

aan preparaten met concentratie'& rond 1%. Uit ver-infrarood-spectroscopie is 

vooralsnog geen bewijs naar voren gekomen voor het bestaan van interaktie tussen 

ijzerion en. 
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4.3 Soonelijke warmte 

Door Van de Wetering is de soortelijke warmte van ZnFeSe gemeten bij vier 

verschillende Fe2•-eoncentraties [WET87]. De magnetische bijdrage tot de soorte

lijke warmte wordt gegeven door het verschil van de totale en de rooster-soorstelij

ke warmte: 

Cm := Cexp - Cznse (4.1) 

Deze magnetische soortelijke warmte is als funktie van de temperatuur weergegeven 

in figuur 4.2, uitgedrukt in Joules per mol Fe, gemeten zonder magneetveld. Hierbij 

is er vanuit gegaan dat de roosterbijdrage CznSe niet verandert door de substitutie 

van Fe-atomen op Zn-locaties hetgeen, gezien de vergelijking van de massa's van 

deze elementen, een goede eerste orde benadering is. 

Uit deze figuur blijkt dat de magnetische bijdrage per Fe2•-ion afneemt als de 

ijzerconcentratie x stijgt. Dit wijst op de aanwezigheid van een interaktie tussen de 

Fe2•-ionen, met andere woorden door toename van de concentratie daalt het relatie

ve aantal geisoleerde ijzerionen. 

10 

-::.:: 
:. 8 

0 e -:: 6 

8=0 

0 5 
tempera ture 

Fï&aar 4.2 De magnetische soortelijke warmte van ZnH,Ff!xSe ronder magneetveld bij vier 

ijzerconcentratie's. De pijltjes geven de freezing-temperatuur aan. {SWA89). 
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Opvallend aan deze magnetische soortelijk warmte is het feit dat beneden onge

veer 2 keivin de soortelijke warmte van Zn1_xFexSe naar nul gaat in tegenstelling 

tot de Cm van Zn1_xCoxSe (paragraaf 2.1) of Zn1_xMnxSe (zie[TWA87)). Dit duidt 

erop dat hoger gelegen niveau's zowel bij paren als bij singles (en zeer zwak gekop

pelde paren) minstens enkele kelvins boven het grondniveau liggen bij Zn1_xFexSe. 

Bij Zn1_xCoxSe en Zn1_xMnxSe treden kleine interaktiesterkten op ten gevolge van 

de wisselwerking met ver weg gelegen schillen, dit resulteert in niveau's vlak boven 

het grondniveau. Een ander verschil met deze twee laatstgenoemde verdunde mag

netische halfgeleiders is de invloed van een magnetisch veld op de soortelijke warm

te. Bij het aanleggen van een veld van ongeveer 3 T is bij Zn1_xFexSe slechts een 

verschuiving te zien in de Cm die de meetnauwkeurigheid nauwelijks overtreft. Bij 

Zn1_xMnxSe en Zn1_xCoxSe is het verschil met en zonder magneetveld groot (zie res

pektievelijk [TWA87] en paragraaf 2.1). Dit wijst erop dat bij Zn1_xFexSe het 

grondniveau en de aangeslagen niveau's onderling nagenoeg evenwijdig lopen wan

neer het magneetveld vergroot wordt. Dit hangt samen met de grote afstand tussen 

het grondniveau en de aangeslagen niveau's; daardoor is de invloed van het mag

neetveld relatief kleiner. Bij Zn1_xMnxSe en Zn1_xCoxSe is dit niet het geval (zie 

respektievelijk de figuren 4.6 en 1.2). Dat de magnetische soortelijke warmte met 

magneetveld ook naar nul gaat voor lage temperaturen betekent dat de grondtoe

standen van paren en singles niet ontaard zijn. Anders zouden deze namelijk op

splitsen bij het aanleggen van een magneetveld wat een bijdrage aan de magnetische 

soortelijke warmte zou leveren voor lage temperaturen. 

4.4 De magnetische susceptibiliteit 

De a.c.-susceptibiliteit x van Zn1_xFexSe die in [SW A89] wordt gepresenteerd bij 

lage temperaturen voor vijf verschillende concentraties x is weergegeven in figuur 

4.3. Voor de concentraties kleiner dan 7% zien we dat de susceptibiliteit toeneemt 

naarmate de temperatuur lager wordt, dit in tegenstelling tot de metingen in 

[MAH70] die voor verschillende korobinaties 11-VI-halfgeleiders (waaronder ZnSe), 

gedoteerd met Fe2•, Van Vleck-gedrag vertonen. Van Vleck-gedrag wil zeggen dat 

voor lage temperaturen de susceptibiliteit temperatuur-onafhankelijk wordt (ten 

gevolge van een singlet-grondtoestand). Het achterwege blijven van dit gedrag kan 

toegeschreven worden aan de aanwezigheid van paramagnetische verontrehtigingen. 
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Fïcuur 4.3 De a.c.-susceptibiliteit van Zn 1•11FerSe als funktie van de temperatuur bij vil 
verschillende ijzerconcentratie's. Bij de twee hoogste concentratie's treedt een maximum 

op, deze worden toegeschreven aan een overgang van de paramgnetische- naar de spinglas

fase {SWA89j. 

De kristallen met een hoge Fe-koncentratie tonen een maximum in de x, bij de 

zogenaamde freezing-temperatuur Tr (bij het x = 21 %-preparaat is Tr = 9K). Bij 

dezelfde preparaten zijn get'.n anomaliën te zien in de soortelijke warmte. Daarom 

worden deze maxima toegeschreven aan een overgang van een paramagnetische

naar een spinglasfase. Dit in analogie met mangaansystemen [TW A87]. 

Uit de concentratie-afhankelijkheid van Tr kan via een model voor het vast

vriezen van de spins (beschreven in appendix van [TW A87]) een schatting gemaakt 

worden van de dracht van de interaktie. Met de slechts twee freezing-temperaturen 

uit figruur 4.3 volgt hieruit een schatting voor n van 12 [SW A89]. Hierbij is n de 

exponent uit J(R)"' R-0 • De exponent van de interaktiesterkte-afval van 

Zn1_xMnxSe is door een groter aantal beschikbare freezing-temperaturen nauwkeu

riger bepaald, hierbij is gevonden n = 6.8. Het gedrag van de freezing-temperaturen 

als funktie van de concentratie wijst er dus op dat de interaktiesterkte bij 

Zn1_xFexSe harder afvalt als funktie van R dan bij Zn1_xMnxSe. 

De grootte van de interaktiesterkte J kan berekend worden uit het verloop van 

de susceptibiliteit bij hoge temperatuur. Deze hoge-temperatuur-expansie is be

schreven in [TWA88]. De gemeten (inverse) susceptibiliteit die hierbij is gebruikt is 

weergegeven in figuur 4.4 voor vier concentraties x in Zn1_xFexSe. 
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Jil&uur 4.4 De inverse magnetische susceptibiliCeit van Zn1.xFe.rSe als funktie van de tem

peratuur voor vier verschillende ijzerconcentratie's. Uit de rechte lijnen kan met behulp 

van de Curi~Weiss-wet de som van de interaktiesterkten afgeleid worden.(TWABB]. 

Voor hoge temperaturen vertonen de preparaten Cure-Weiss-gedrag met een 

negatieve Curie-Weiss-temperatuur, dus een antiferromagnetische koppeling tussen 

twee Fe2•-ïonen. Uit de hoge-temperatuur-expansie worden voor de Curie-konstan

te en de Curie-Weiss-temperatuur uitdrukkingen afgeleid waarin behalve de concen

tratie x ook de som van de interakties over de verschillende schillen voorkomt. 

(Voor de berekening van konstanten is hierbij Dq = 293 cm-1 en ~ = -85 cm·1 ge

bruikt). Deze uitdrukkingen hebben dezelfde vorm als de uitdrukkingen in de verge

lijkingen 2.1 en 2.2, maar in plaats van de spin komen nu verwachtingswaarden van 

de magnetisatie en van de energie voor. 

Wanneer voor de interaktiesterkte-afval Jp = J00/RJ,·8, met p het schilnum

mer, wordt aangenomen (dat wil zeggen gelijk aan die van Mn in ZnSe), geeft dit 

voor Znt-xFexSe een J00 = -22 ± 1 K. (Bij Zn1_xMnxSe was Jnn = -12.6 K). 

Wanneer alleen een naaste buur-interaktie verondersteld wordt, dus Jp = 0 voor 

p ~ 2, wordt J00 = -23.5 K gevonden. De grotere interaktiesterkte dan bij 

Zn1_xMnxSe komt overeen met de hogere freezing-temperatuur, die bij Zn1.xFexSe 

globaal twee keer zo hoog is als bij Zn1_xMnxSe. 
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Magnetisatiemetingen aan niet-gooriënteerde preparaten Zn0•115Fe0•05Se voor 

velden tot 15 T zijn weergegeven in figuur 4.5, samen met berekeningen van de mag

netisatie waarbij Dq = 293 cm-1 en À= --85 cm-1 zijn gebruikt [SWA89], [TWA85]. 

Berekeningen zonder interaktie (J = 0) geven duidelijk een te grote magnetisatie. 

Het aanbrengen van interakties die variëren met de afstand zoals aangegeven in 

figuur 4.5 geeft duidelijke verbeteringen en bevestigt de antiferromagnetische inter

aktie. De berekende magnetisatie blijft echter groter dan de gemeten magnetisatie, 

dit kan veroorzaakt worden doordat deze berekeningen zijn uitgevoerd met het mag

neetveld in de richting waarin de magnetisatie maximaal zal blijken te zijn (hoofd

stuk 6). Meer recente magnetisatiemetingen, gedaan door Draaisma in Japan bij 

velden tot 38 T, worden in paragraaf 6.2 gepresenteerd en vergeleken met herziene 

berekeningen van de magnetisatie bij hoge magneetvelden. De stappen die in de 

magnetisatie blijken op te treden (hoofdstuk 6) zijn hierbij om verschillende moge

lijke redenen niet waargenomen. Bij mangaanhoudende verdunde magnetische half

geleiders worden soortgelijke magnetisatiestappen voorspeld, deze zijn experimen

teel wel bevestigd. 
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Ff&rJar 4.5 De magnetisatie van Zn0 .95Fe0•05Se in het ENNP A-model all fu11bie n11 het 
magneetveld bij twee temperatoen waarbij Dq = 293 cm·t en -\ = -85 cm·t gebruikt mjn, 

de verschillende interalctiesterlcten mjn in de fi&utell ~. de piUI&eJJ pvelJ experiJDea

tele data weer. {SW AB9}. 
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De magnetisatiestappen van de verdunde magnetische halfgeleider Zn1_xMnxSe 

zijn eenvoudig te verklaren met het energieniveauschema van mangaanionen die via 

een naaste-buur-interaktie wisselwerken. De omvangrijke berekeningen om het 

energieniveauschema van ijzerionen (en paren) in een halfgeleiderrooster te bereke

nen zijn voor mangaanionen niet nodig. Mangaanionen hebben geen baanimpuls

moment waardoor er g~n kristalveld-en spinbaanopsplitsingen aanwezig zijn. Bij 

kobalt in een ZnSe-rooster is weliswaar een kristalveldopsplitsing aanwezig maar 

voor het grondniveau is geen spinbaankoppeling aanwezig,( zie paragraaf 1.1 ). Bij 

ijzer spelen beiden een rol waardoor het energieniveauschema van Fe2•-ionen in een 

ZnSe-rooster moet worden berekend op de manier zoals in paragraaf 5.1 wordt be

schreven. 

· b M t•. fil&uur 4.6 Het energieniveauschema van een ge~soleerd paar naaste- uur n -fOJiell -:-

der en met magneetveld (respektievelijk linksboven en rechtsboven in de figuur), de energ1e 

is uitgedrukt in eenheden 1 Jn 1. Door de Zeemansplitsing kruisen de niveau's bij de velden 

B B B bl.J. deze velden treden stappen op in de magnetisatie, dit is onder ill de figuur 
h 2, ... , 5J 

weergegeven. Deze stappen zijn gesuperponeerd op de bijdragen vu ionen .ouder .iaterak-

tie, klusters groter dan paren zijn niet in de berekening oppomen. {FON§]. 
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Het energieniveauschema van Zn1_xMnxSe is in figuur 4.6 weergegeven, samen 

met de magnetisatie die hieruit afgeleid kan worden. Het optreden van de magneti

satiestappen wordt veroorzaakt door het kruisen van de energieniveau'& van twee 

Mn2+-ionen met naaste-buur-interaktie onder invloed van een magneetveld. De 

bijdrage van verder weg gelegen schillen zijn hierbij ook in de berekening meegener 

men maar deze zijn te klein om zichtbare stapjes op te leveren. 

De magnetisatiestapjes van mangaan in verdunde magnetische halfgeleiders 

maken het mogelijk om de interaktiesterkte van de naaste-buur-interaktie direkt te 

bepalen. Metingen van de vijf magnetisatiesprongen zijn beschreven in [LAS87] en 

[FON89]. De mogelijkheid om ook bij ijzerhoudende verdunde magnetische halfge

leiders de interaktiesterkte te bepalen uit dergelijke magnetisatiestappen wordt in 

de volgende hoofdstukken onderzocht. 
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Hoofdstuk 5 Theoretische beschrijving van ijzerionen 
in een kubisch kristal 

5.1 Inleiding 

Voor het beschrijven van magnetische eigenschappen van ijzerhoudende ver

dunde magnetische halfgeleiders is het noodzakelijk de interaktie tussen de ijzer

ionen in rekening te brengen. V oor de met ijzerionen verontreinigde halfgeleiders 

(zogenaamde ijzer-'doped'-halfgeleiders, zie paragraaf 4.2) was dit niet het geval. 

Voor deze systemen bestaat een theorie waarmee de kristalveldopsplitsing en de 

spinbaankoppeling berekend kunnen worden. De eigenfunkties die bij deze geïsoleer

de ijzerionen horen kunnen worden gebruikt als basis voor het probleem met inter

aktie. Door het overgaan op deze basis wordt de Hamiltoniaanmatrix van het twee

deeltjesprobleem sterk vereenvoudigd. 

De manier waarop de eigenfunkties van ijzeratomen in een kristalveld zonder 

interaktie worden berekend is in de volgende paragraaf beschreven. In de twee daar

op volgende paragrafen wordt uitgelegd op welke manier respektievelijk de interak

tie met een ander ijzerion en magneetvelden in verschillende richtingen in rekening 

worden gebracht. De resultaten van berekeningen voor de magnetisatie die op deze 

manier zijn uitgevoerd worden in hoofdstuk 6 gepresenteerd. 

5.2 Bet kristalveldmodel van Slack 

De Fe2•-ionen die gesubstitueerd zijn in een verdunde magnetische halfgeleider 

hebben energieniveau's die ~schreven kunnen worden met een Hamiltoniaan be

staande uit 5 termen: 

(5.1) 

Hierin zijn 

Hr : Hamiltoniaan van een vrij Fe2 +-ion zonder spinbaankoppeling 

J{d: kristal veldhamil toniaan-term 
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Hso: de spinbaankoppelingsterm ~ L· S 

J{exch: de paarinteraktie met een (naburig) Fe2•-ion: -2 J S1·S2 

Hz : de Zeemanterm p,8 ( L + 2 S) · B 

Om het energieniveauschema van Fe2•-ionen in een verdunde magnetische half

geleider te berekenen is gebruik gemaakt van het kristalveldmodel zoals dat beschre

ven is door Slack et al [SLA69]. Hiermee kunnen de eigenfunkties berekend worden 

van een ijzerion in een kristalveld, dus de oplossingen van de Hamiltoniaan die de 

eerste drie termen van vergelijking 5.1 bevat. 

Deze eigenfunkties van het Fe2•-ion zonder interaktie (het 'Single-probleem') 

worden gebruikt als basisfunkties voor het probleem van twee Fe2•-ionen met inter

aktie (het 'Pair-probleem') en met een magneetveld (de laatste twee termen van 

vergelijking 5.1). Hierdoor zijn het kristalveld en de spinbaan-koppeling al in de 

basisfunkties meegenomen voordat een magneetveld of een paarinteraktie hun intre

de doen. De oplossing van het pair-probleem levert de energieën van een Fe2 •-paar 

voor willekeurige interaktiesterkten J en magneetvelden B. Indien deze energieën 

bekend zijn kan hieruit onder andere de magnetisatie berekend worden. De manier 

waarop dit gebeurt en de invoering van een interaktie- en een Zeemanterm in het 

pair-probleem wordt beschreven in paragraaf 5.3. 

Bij de berekening van de Fe2 •-singl~nergieën spelen dus slechts het kristal

veld en de spinbaankoppeling een rol. Het kristalveld is het inhomogene elektrische 

veld dat veroorzaakt wordt door het ZnSe-rooster dat het Fe2•-ion omringt. Het 

ZnSe-rooster heeft voor lage Fe-koncentratie (x<22%) een kubische zine-blende

struktuur (zie paragraaf 1.1) waardoor het Fe2•-ion in een tetraëdishe omgeving zit 

en het kristalveld een tetraëdische symmetrie heeft. In dit model wordt ervan uitge

gaan dat het Fe2•-ion alleen door het veld van de vier naaste buren (Se-atomen) 

beïnvloed wordt hetgeen voor geïsoleerde ijzerionen een goede benadering blijkt te 

zijn (SLA69]. 

Het vrije Fe2•-ion heeft een 3dLelektronenkonfiguratie waaruit met behulp van 

de regels van Hund volgt dat de grondtoestand een L=2 en 5=2 heeft, oftewel een 
5D-grondtoestand. Doordat het baanimpulsmoment ongelijk aan nul is splitst het 

kristalveld de 5D-grondtoestand op. De kristalveldopsplitsing (±3000 cm-1) is veel 

kleiner dan de scheiding tussen de verschillende spektroskopische L5-termen van 

het vrije ion (±20000 cm-1,[LOW60]) waardoor alleen de niveáu's van de 5D-grond

toestand met de berekening meegenomen hoeven te worden. 
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De groepentheorie laat zien dat de tetraëdische T d-roostersymmetrie de 

5D-term in een doublet Een een triplet T2 opsplitst. De bijbehorende vijf golffunk

ties worden gegeven door lineaire kombinaties van de sferische harmonischen V! (m 

= -2,-1,0,1,2). Het E-doublet heeft een energie 6 Dq, het T2-triplet -4 Dq. Omdat 

bij een tetraëdische symmetrie de E-toestand de laagste is is Dq negatief. Hierdoor 

ontstaat de kristalveldopsplitsing zoals die in figuur 4.1 is weergegeven. 

Het baanimpulsmoment heeft invloed op de vijfvoudig ontaarde spin (dit is de 

zogenaamde spinbaan-koppeling) waardoor de spinontaarding wordt opgeheven. Als 

we de spingolffunkties in dezelfde vijf basisfunkties uitdrukken als de baanimpuls

momentfuncties ontstaan 25 15-kombinatiefunkties. Tien hiervan zijn afkomstig 

van de 5E-baantoestand en 15 van de 5Trbaantoestand. Deze 25 15-golffunkties 

kunnen zodanig gekombineerd worden dat de Hamiltoniaanmatrix met de kristal

veld- en spinbaankoppelingstermen direkt in blokvorm staat, zodat slechts de eigen

waarden bepaald hoeven te worden van de kleinere blokken. Het kombineren van de 

15-golffunkties gebeurt volgens de groepentheorie zoals beschreven in [ARN88], de 

irreducibele matrixblokken met de kristal veld- en spin baankoppelingtermen (één 

lx 1 matrix, drie 2x2 en zes 3x3 matrices) zijn gegeven in de appendix van [SLA69], 

evenals de nieuwe basisfunkties bestaande uit lineaire kombinaties van de 25 

15-basisfunkties (die gerangschikt zijn naar het quanturngetal ML:-2 tot 2 en M5:-2 

tot 2). 

In plaats van de exacte berekening van de opsplitsing zoals dit in dit onderzoek 

wordt gedaan kan ook volgens een benadering worden berekend met behulp van 

tweede orde storingsrekening. Hierbij ontstaat het energieniveauschema zoals te zien 

in figuur 4.1, waar de opsplitsing tussen de vijf laagste niveau's konstant is (in 

tegenstelling tot de exacte berekening) en gelijk is aan 6-X 2/ ll . 

. Nadat de eigenfunkties van het kristalveldprobleem met spinbaankoppeling 

uitgerekend zijn kan overgegaan worden op een basis van deze eigenfunkties. Van 

deze basis worden in de berekening van het verdere probleem slechts de tien basis

funkties met de laagste energieën meegenomen. Dit omdat de energieën van de ei

genfunkties <P 11 tot en met tjJ25 meer dan 3800 K hoger liggen dan de energieën van 

t/J 1 tot en met <P 10 , die onderling binnen een bereik van 100 K liggen. Bij normale 

temperaturen zullen de 15 hoogste niveau's niet bezet zijn. De menging van de 5E

en 5T2-niveau's (zie figuur 4.1) die we op deze manier verwaarlozen, blijkt zelfs bij 

zeer grote interaktiesterkten minder dan enkele procenten te zijn (SWA89]. 
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In het computerprogramma dat de energieën berekent voor het ééndeeltjepro

bleem gebeurt het uitrekenen van de bovengenoemde basis, bestaande uit de tien 

laagste eigenfunkties van het kristalveld probleem, in de procedure 'F~ingle'. Deze 

procedure vult eerst de 25 basisfunkties met de coëfficiënten uit [SLA69], gelabeld 

naar ML en M5; ieder van -2 tot 2 (de procedure 'basisfunkties') en vult de in blok

vorm gebrachte Hamiltoniaanmatrix met de kristalveld- en spinbaankoppelings

termen (de procedure 'eendeeltjehamiltoniaan'). Na het oplossen van deze matrix 

(procedure 'blokkenzoeken') wordt de nieuwe genormeerde set basisfunkties samen

gesteld bestaande uit de tien eigenfunkties met de laagste energie (procedure 'nieuw

basis'). 

5.3 De berekening van Fe--paar-energieën met interaktie 

Wanneer de tien basisfunkties bekend zijn van het ééndeeltjeprobleem (dit is 

een enkel Fe2•-ion in een tetraëdisch ZnSe-rooster) kunnen 100 basisfunkties samen

gesteld worden voor het tweedeeitjesprobleem door de twee keer 10 orthonormale 

basisfunkties van het eendeeltjeprobleem te kombineren ( \11 =I: anm fn(1)·gm(2) ). 

De honderd orthonormale basisfunkties die hierdoor ontstaan zijn nog steeds 

gelabeld naar de quanturngetallen ML en Ms (beide lopend van -2 tot 2) van zowel 

deeltje 1 als van deeltje 2. Het aantal componenten waarin de tweedeeltjesbasis

funkties worden uitgedrukt is dus 625 ( =54). 

De sommen van de energieën van de twee deeltjes zoals berekend in het een

deeltjeprobleem (bestaande uit de energie afkomstig van ÀL· S en van het kristal

veld) komen in de matrix van het tweedeeitjesprobleem op de diagonaal te staan 

want ( tPutP2j P<cr + Hso I tP1ktP21) is slechts ongelijk aan nul wanneer tPutP2j gelijk is 

aan tP1ktP21· Dit omdat de gekombineerde tP1itP2j-funkties onderling orthogonaal zijn 

ten gevolge van de orthogonaliteit van de samenstellende funkties tP1i en tP2j. 

De vorm van de exchange-interaktie die gebruikt wordt om de interaktie tussen 

twee Fe-ionen te beschrijven is een Heisenberg-exchange-interaktie, deze heeft voor 

een paar de vorm: 

Hexchange = -2 J S1· S2 (5.2) 

Hierin is J de energie die hoort bij de interaktie tussen twee deeltjes met respektie

velijk spin S1 en S2. Deze J is bij een antiferromagnetische interaktie negatief. 
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Om het inprodukt van de spins van deeltje 1 en deeltje 2 te berekenen moeten 

behalve de z-komponent van de spin (die bekend is zodra een basisfunktie is uitgere

kend) ook de x- en y-komponent bekend zijn. Omdat we deze komponenten niet 

kennen maken we gebruik van de ladderoperatoren s+ en s-: 

S+ =Sx + iSY 

S- =Sx- iSY 

Deze werken als volgt op een golffunktie met quanturngetallen mens: 

1 
S •1m s) = (s (s+1)-m(m+1))21m+1 s) 

S -lm s) = (s (s+1)-m(m-1))!1m-1 s) 

De operatoren SX en sY kunnen we in de ladderoperatoren uitdrukken: 

sx = (S + +S-)/2 

sY = (S + :fS -)j2i 

Hierdoor kunnen we het in produkt S1• S2 herschrijven: 

S1·S2 =SlSJ +S~S~ +S~S~ 

(5.3) 

(5.4) 

(5.5) 

=!{St +S ï)(S 2 +S 2)- i{S t -S ï)(S 2 -S 2) +S~S~ (5.6) 

= !(S fS 2 +S ïS 2) +S~S~ 

De 100• 100 matrixelementen die door { 1/Jpair d -2JS1• S2l 1/Jpair j) gegeven wor

den kunnen nu berekend worden waarna we de matrix diagonaliseren. De 100 eigen

waarden die gevonden worden zijn de energieën voor het paarprobleem. Als men de 

energieën van een single-ijzerion (dus zonder interaktie) wil berekenen kan dezelfde 

matrix gebruikt worden waarbij dan J = 0 ingevuld wordt. De energieën die zo bere

kend worden zijn dan de 10 x 10 sommen van de eigenwaarden van de single-ion

toestanden van deeltje 1 en deeltje 2. Wanneer een magneetveld ingevoerd wordt 

kan de Zeemanterm van de Hamiltoniaan 5.1 meegenomen worden voordat de 

matrix geveegd wordt. De berekening van deze Zeemanterm wordt in de volgend 

paragraaf toegelicht. 
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5.4 De Berekening van Fe-paar-energieën met magneetveld. 

Het aanleggen van een magneetveld betekent voor de Hamiltoniaan van het 

tweedeeitjesprobleem dat één van de termen: 

J{ p = (L ~ +L ~ + gS ~ + gS ~)PB BZ 
z 

J{P = (L~ +LJ + gS~ + gSJ) PB BX 
x 

J{P = (L~ +L~ + gS~ + gS~) PB BY 
y 

(5.7) 

meegenomen moet worden of kombinaties hiervan, afhankelijk van de richting van 

het magneetveld. Met de 100 basis-golffunkties zoals beschreven in de paragraaf 5.2 

(gelabeld naar mL 11 mL2, ms 1 en m82, dus de komponenten in de z-richting van L en 

S) kan J{ ~ direkt berekend worden. Dit levert zowel diagonaal- als off-diagonaal 

elementen op. Wanneer een magneetveld in de x-richting aanwezig is moeten de 

spin- en baanimpulsmomentkomponenten in de x-richting berekend worden. Dit 

kan geschieden met de operatoren S x en LX die de vorm hebben als de vergelijking 

5.5. Dit levert geen probleem op omdat de operatoren S x en Lx reëel zijn. Als een 

magneetveld in dey-richting aangelegd wordt, is het meer bewerkelijk de Zeeman

term uit te rekenen, omdat de operatoren SY en LY (zuiver) imaginair zijn, zoals 

vergelijking 5.5 laat zien. De bestaande procedures kunnen alleen reële matrices 

kunnen vegen. Dit is als volgt opgelost. 

We zoeken oplossingen van de complexe Hamiltoniaan die we splitsen in een 

reëel deel HR en een zuiver imaginair deel Hl (in ons geval respektievelijk Hexch + 
Bi +Bi en HY, beide 100 bij 100). Hierdoor wordt de Schrödingervergelijking: 

(5.8) 

Deze is te splitsen in een reëel en een imaginair deel: 

HR lJI R - Hl W1 = E lJI R 

i( Hl WR + HR lJI1) = iE W1 
(5.9) 
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Het simultaan oplossen van deze twee vergelijkingen kan gebeuren door één grote 

(200 bij 200) matrix samen te stellen uit de matrices van HR en Hl. Uitschrijven 
van: 

[ HR -H I ] [ '~ia] = E [ '~ia] 
H I HR '11 I '11 I (5.10) 

levert namelijk precies de vergelijkingen 5.9 op zodat de eigenwaarden die berekend 

worden door vergelijking 5.10 op te lossen, de gezochte energieën zijn behorend bij 

probleem 5.8. Door de uitbreiding naar een 200--dimensionale basis komt iedere 

eigenwaarde twee keer voor, de helft kan dus later weer weggelaten worden. 

De operator sY is antisymmetrisch (('111lsYI'IIj) = -('lljlsYI'IIi)) waardoor de 

Hamiltoniaa.n uit 5.10 symmetrisch is. De matrix HR is symmetrisch omdat zowel 

Hexch als J{~ en J{~ symmetrisch zijn. Dit is belangrijk omdat het vegen van de 

matrix 5.10 gebeurt met een procedure die bestemd is voor symmetrische matrices. 

(de procedure 'allsymve'). Het vullen van de matrices HR en Hl gebeurt in de pro-c

edure 'Tweedeeltjeshamiltoniaa.n,. 
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Hoofdstuk 6 Magnetisatieberekeningen 

6.1 Inleiding 

Met het theoretische model zoals dat in hoofdstuk 5 geschetst is is het mogelijk 

de energi~igenwaarden te berekenen van ijzerionen in een tetraëdisch kristalveld, 

zowel met als zonder interaktie met een ander ijzerion. Deze energieën zijn belang

rijk omdat deze gebruikt kunnen worden om de magnetische eigenschappen te bere

kenen van ijzerhoudende verdunde magnetische halfgeleiders. In dit hoofdstuk wordt 

de magnetisatie berekend (paragraaf 6.3) door deze te beschouwen als de som van de 

bijdragen van geïsoleerde ijzerionen en van ijzerionparen met interaktie (de afzon

derlijke bijdragen worden in paragraaf 6.2 beschreven). 

Door metingen van de magnetisatie kan het gebruikte model getest worden en 

is het de bedoeling om meer te weten te komen over de vorm van de interaktie. De 

beschikbaren metingen worden in paragraaf 6.3 met de berekende resultaten van het 

model vergeleken, maar deze metingen zijn erg beperkt waardoor de voorspelling 

van het gedrag van de magnetisatie vooralsnog niet gebruikt kan worden om de 

grootte van de interaktiesterkte te bepalen. De berekeningen kunnen een aanzet zijn 

tot het doen van beter bruikbare magnetisatiemetingen. 

6.2 De berekening van de single- en paarmagnetisatie 

Door de energieën te berekenen van een Fe2+_paar in een ZnSe-kristal, zoals 

dat beschreven is in hoofdstuk 5, is het mogelijk de magnetisatie te berekenen. 

Wanneer de energieën berekend zijn bij het magneetveld met grootte B en bij het 

veld met grootte (B + dB), waarbij de richting van B in een willekeurige richting 

staat, kan oEf IJB berekend worden als het energieverschil gedeeld door de grootte 

van de magneetveldstap. Hieruit kan de grootte van de magnetisatie van het paar 

berekend worden (de richting van de magnetisatie staat in de richting van het veld 

B) met behulp van: 

[ 
IJG] [ IJE e-EïfkT] 

M=- "öB =~ 1JB" z (6.1) 

Hierbij is z de kannonieke toestandssom van een paar en G de vrije enthalpie: 



~ -E·/kT z="-e 1 

1 

G=-kTln(z) 
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(6.2) 

(6.3) 

De magnetisatie van een mol Fe2•-ionen (met of zonder interaktie), uitgedrukt 

in ·[J/mol Fe T], volgt uit 6.1 door met !k N, te vermenigvuldigen: de faktor ! 
omdat de energie berekend is voor twee deeltjes ijzer en de konstante van 

Boltzmann om de energie van keivin naar joule om te rekenen, N, is het getal van 

Avogadro. 

De berekeningen die in dit hoofdstuk gedaan zijn zijn uitgevoerd met de para

meters zoals die gegeven zijn in (HAU89], dat wil zeggen Dq = 294 cm-1 en 

.À = 4}5 cm-1. In (HAU89] wordt voor Dq via verschillende berekeningen zowel 293 

cm-1 als 294 cm-1 gevonden, om onze resultaten te kunnen vergelijken met die van 

Twardowski gebruiken we 294 cm -1. 

De resultaten voor de interaktiesterkten nul (dus van een single) en -22 K (de 

interaktiesterkte zoals bepaald uit de hoge-temperatuur-5usceptibiliteit, zie para

graaf 4.4) zijn te zien in figuur 6.1 voor magneetvelden tot 150 T. Het magneetveld 

..J = 0 K 
20 

~ 
(]J 

IJ.. 
..J = -22 K 

,.-j 

0 
E 

' :2 10 

~ 

B I I [001] 

25 50 75 100 12!i 150 
8 (T) 

liJ&aar 6.1 De berekende m~netisatie bij een temperatuur vu 0 K vaa twee ijreriOIH'1fJ 

zonder interaktie en met interaktie. Het magneetveld stut in de ricltti& vu een vaa de 

kristalassen. Gebruikt •ijn Dq = 294 cm-• em À = -95 cm-•. 
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is in dit geval parallel aan de z-richting, dat wil zeggen dat Bparallel aan de kris

talas staat. In de berekening van de magnetisatie is alleen het grondniveau gebruikt, 

dus de temperatuur is gelijk aan nul kelvin. Belangrijk in deze figuur is dat ook bij 

Zn1-xFexSe stappen in de magnetisatie optreden zoals die ook bij Zn1_xMnxSe voor

komen (zie paragraaf 4.5). Voor Zn1_xFexSe zijn deze stappen niet eerder berekend 

omdat eerdere berekeningen een te beperkt gebied van interaktiesterkten en mag

neetvelden besloegen. 

Een deel van het energieniveauschema van het Fe2•-paar waaruit de magnetisa

tie berekend is is in figuur 6.2 te zien. Uit deze figuur blijkt dat magnetisatiestappen 

(bij T = 0) veroorzaakt worden doordat hogere energieniveau'& de grondtoestand 

kruisen, waardoor de grondtoestand na zo'n kruising een andere afgeleide heeft. 

Doordat voor magneetvelden tot ongeveer 20 T het eerste aangeslagen niveau 

circa 10K hoger ligt dan het grondniveau zal de temperatuurafhankelijkheid voor 

deze velden gering zijn. Bij lage temperaturen ( < 5 K) is het eerste aangeslagen 

niveau dan niet of nauwlijks bezet. Echter, wanneer de magneetvelden in de buurt 

van de enrgieniveaukruising komen neemt de bezetting snel toe waardoor de tempe

ratuur dan een grote invloed heeft. Het eerste aangeslagen niveau van het single

energieniveauschema ligt op het hele magneetveldtraject ongeveer 20 K boven het 

-150 -~ 
Cll 
·r"1 
Cl 
t. 
Cll 
c 
UJ -200 

B I I [00 1] 

-250~--~--~--L---L---L---~--~--~--._~ 
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8 (T) 

fil«uur 6.2 De laagste energieniveau's van een paar ij.erioneu met eea in&erabie -ru -22 K 

bij een magneetveld in de %-richting. Het grondniveau wordt bij B = 34.5 T door eea qer 
niveau gekruist. 
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grondniveau, bij lage temperaturen ( < 5 K) zal dit dus een te verwaarlozen bijdrage 

leveren. De grote afstand tussen grondniveau en hoger gelegen niveau's komt over

een met de verwachting uit de meting van de magnetische soortelijke warmte (zie 

paragraaf 4.3). 

Op de manier zoals beschreven in paragraaf 5.4 is ook de magnetisatie berekend 

voor magneetvelden in andere richtingen dan de x-, y- of z-richting. Resultaten van 

berekeningen waarbij het magneetveld in de [101]- en de [111]-richting staat zijn 

respektievelijk in de figuren 6.3 en 6.4 te zien. De richtingen worden in deze notatie 

gegeven ten opzichte van de kristalassen. 

Vergelijking van deze figuren met figuur 6.1 laat zien dat bij T = 0 het aantal 

stappen gereduceerd is tot twee en dat de verzadigingsmagnetisatie lager wordt in 

de volgorde BI I [001], BI I (101] en BI I [111]. De plaats van de eerste stap (dus 

bij het kleinste magneetveld en experimenteel het eenvoudigst te realiseren) ver

schuift 1 tot 2 T wanneer de richting van het veld gevarieëerd wordt. Het verande

ren van het gedrag van de energienniveau's wanneer het magneetveld in een andere 

richting staat blijkt uit de vergelijking van de figuren 6.2 en 6.5. In het energie

niveauschema met BI I [001] (figuur 6.2) kruisen sommige niveau's die elkaar bij 

20 

-t- = -22 K 
QJ u.. 

r-1 

~ 
' :2 10 

~ 8 // [101] 

0 ~~~L-~--~~--~_. __ .__. __ .__.~ 
0 25 50 75 100 125 150 

s (n 

Jó'i&uur 6.3 De berekende magnetisatie bij een temperatuur van 0 K van twee iperionen 

.ander interaktie en met een interaktie van -22 K. De.e m~Kaetiatie corcspoadeert met 

een m~netiscb veld in de xy-, u- of y.-ricbtin&. 
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fi&uur 6.4 De berekende magnetisatie bij een temperatuur van 0 K van twee ijserionen 

zonder interaktie en met een interaktie van -22 K. Bet m~&J~eetveld staat in de xy.-rich
ting. 
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fi&aar 1.5 De laagste energieniveau's van een paar ijseriOJJen met een int~aküe l'&ll-22 K 
bij een m~neetveld in de xpr-richting. 
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BI I [111] (figuur 6.5) afstoten. De niveau's die het grondniveau bij BI I [OOI] tus

sen 40 T en 80 T kruisen blijven nu boven dit grondniveau lopen, hierdoor blijven 

de stappen op dit gebied achterwege. De menging tussen de verschillende golffunk

ties wordt dus groter wanneer het magneetveld in een richting staat die niet gelijk is 

aan een symmetrie-as. Dit komt overeen met de verwachting omdat door het invoe

ren van een magneetveld met komponenten in de x- en y-richting er meer niet-dia

gonaalelementen van de tweedeeitjesmatrix gevuld worden (door de ladderopera to

ren). Dat wil dus zeggen dat er meer inprodukten tussen basisfunkties ongelijk aan 

nul zijn. 

Met het oog op de bepaling van de interaktiesterkte uit het verloop van de 

magnetisatie is het interessant na te gaan wat de invloed is van variatie in À (de 

spinbaankoppelingsparameter) op de magnetisatie, en met name op de precieze 

plaats waar de magnetisatiestapjes optreden ((HAU89] geeft À = -95 cm-1, (ARN88] 

geeft À = -97 cm-1). 
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Fï&aar 6.6 De invloed van de spinbaanlcoppelinKSparameter op de ml«fJeCÏI&Üe ,... twee 

ijzerionen zonder interaktie en met een interaktie van -22 K. Het magneetveld stut in de 
u-richting. 
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Deze invloed blijkt gering te zijn. De magnetisatie van singles en paren is voor 

À = -85, -95 en -105 cm-1 uitgerekend tot B = 60 T. Het resultaat is figuur 6.6, 

hierin staat het magneetveld parallel aan [101]-richting en is de temperatuur 1.5 K, 

zodat ook hoger gelegen niveau's een bijdrage leveren. Hieruit is te concluderen dat 

verhoging van À voor een single een verlaging van de magnetisatie geeft en voor een 

paar een verhoging. De plaats van de eerste stap in de paarmagnetisatie blijkt na

genoeg niet beïnvloed te worden door de waarde van À. Wanneer het magneetveld 

parallel aan de z-richting staat treedt bij een À = -95 cm-1 de sprong op bij 34.5 T, 

wanneer À = -85 cm-1 is bij 32.1 T. De oorzaak van deze zo kleine verschuiving is te 

vinden in het feit dat de afstand tussen het grondniveau en het niveau dat dit kruist 

bij 34 T nauwelijks verandert door variatie van À. Dit parallellopen van deze twee 

niveau's voor B = 0 is te zien in figuur 6.7. Het niveau dat onder invloed van een 

magneetveld het grondiveau kruist is één van de drie niveau's genummerd met 3. 

-100 
(3) 

-120 

(1} 

-140 
2 6 - (3) 
Q) (2) 

·r-1 -160 
5 Cl 

c... 4 
Q) 

(1) c 
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3 

-200 
2 
1 
0 

-220 
70 80 90 100 110 120 
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Jii&uur 6. 'I De verschuiving van de energieniveau's zonder m~J&neetveld onder invloed van 
variatie in de spinbaankoppelingsparameter. De interaktiesterkte tussen twee ijRrjonen is 
-22 K. De niveaunummering is links in de figuur weerge&even, de ei~ t~~~~e~~ h&kjs 
geven de ontaarding van de betreffende niveau's weer. 
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.fii&uur 6.8 De m48netisatie van twee geisoleerde ijzerionen roor velden tot 1 T bij drie 

verschillende spinbaankoppelingsparameters. Het ma&neetveld staat in de richting van een 
van de kristalassen. 

De invloed van ~ op de magnetisatie van single's is wel vrij groot voor lage 

magneetvelden, daarom is met het oog op eventuele susceptibiliteitsmetingen, de 

magnetisatie voor velden kleiner dan 1 T berekend. Het resultaat van deze bereke

ningen is figuur 6.8. 

Voor lage velden is de magnetisatie een rechte lijn (Van Vleck-paramagnetis

me) en de magnetisatiebijdrage van paren is voor lage velden te verwaarlozen ten 

opzichte van de bijdrage van single's. Daarom kan met behulp van susceptibiliteits

metingen de waarde van de concentratie ijzerionen bepaald worden wanneer ~ 

nauwkeurig genoeg bekend is, mits de concentratie niet te groot is. De nauwkeurig

heid van andere metingen van de concentratie laat namelijk vaak te wensen over. 
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6.3 Berekening van de totale magnetisatie 

In een verdunde magnetische halfgeleider worden de magnetische eigenschappen 

bepaald door interaleties tussen de verschillende kombinaties ionen die in een prepa

raat voorkomen. 

Uit het verloop van de freezing-temperatuur als funktie van x is afgeschat dat 

de interaktiesterkte tussen twee Fe2+_ionen met R-12 afvalt. Hierdoor is het niet 

zinvol om interaleties tussen Fe2+_ionen die verder dan Rvanelkaar verwijderd zijn 

in de berekeningen mee te nemen. Maar zelfs wanneer het interaktieverloop van 

mangaan of kobalt in halfgeleiderroosters wordt aangenomen (IJl ,..R-7), zou de 

interaktiesterkte voor Fe2+-ionen die twee roosterplaatsen van elkaar verwijderd 

zijn kleiner zijn dan 2 K. De magnetisatie van een paar met interaktie die zo klein is 

wijkt namelijk nagenoeg niet af van die van twee single's (zie paragraaf 6.3). We 

kunnen ons in het ijzergeval dus beperken tot interaleties tussen naburige ijzerionen 

(kluster-benadering). 

Zoals in paragraaf 1.4 is uiteengezet zijn deze klusters single's (zonder inter

aktie met een ander Fe2+_ion), paren (met interaktie), triples (interaktie met twee 

andere Fe2+-ionen) en klusters van meer dan drie ionen. De verdeling van deze kom

binatietypen is sterk afhankelijk van de concentratie Fe2+-ionen. Bij lage concentra

ties ( < 6%) is het aantal single's meer dan twee keer zo groot als het aantal paren, 

wat weer minstens twee keer zo groot is als het aantal triples. Ook wanneer we 

zowel ionen uit de tweede als uit de derde schil beschouwen als 'buur' is het aantal 

paren meer dan twee keer groter dan het aantal singles voor concentraties kleiner 

dan 5% (zie [DEN86]). 

Wanneer we ons beperken tot single's en paren (het aantal triples is voor 

x< 5% minder dan 10%), waarbij slechts interaleties binnen de naaste schil worden 

meegenomen, wordt van het geïsoleerde NN-spin-kluster-model gesproken (NN =

Nearest Neighbour). Er is dus prake van een korte-dracht-interaktie waarbij de 

deelsystemen van singles en paren onafhankelijk verondersteld worden. Evenals bij 

het ENNPA-model (paragraaf 1.3) wordt weer aangenomen dat de verdeling van 

magnetische ionen over de kationplaatsen willekeurig is, zodat de kans om op een 

kationplaats een Fe2+-ion aan te treffen gelijk is aan x. 

Het Zn1_xFexSe heeft een fee-rooster. Hierin heeft ieder atoom twaalf naaste 

buren van hetzelfde soort (zie prargraaf 1.1). De kans op een single is gelijk aan de 

kans dat een ion magnetisch is en dat tegelijk geen van de twaalf buren een ander 

ijzerion is. Deze kans is gelijk aan P5 = x(1-x) 12. Wanneer een of meer van de naas

te buren wel een ijzerion is wordt dit beschouwd als een paar zodat P P = x-P 5• 
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De fout die gemaakt wordt door klusters van meer dan twee atomen te beschouwen 

als paren blijkt uit tabel 6.1, waarin de kansen staan weergegeven op de verschillen

de typen klusters bij vijf verschillende concentraties. 

x= 1% x= 2% x= 3% x=4% x= 5% x= 6% 

single 88.6 78.5 69.4 61.3 54.0 47.6 

paar 10.0 16.7 20.8 23.0 23.8 23.6 

triple 1.2 3.7 6.6 9.2 11.3 12.7 

rest 0.2 1.1 3.2 6.5 10.9 16.1 

Tabel 6.1 Kans in procenten dat een magnetisch atoom voorkomt in een single-, 
paar-, triple- of hogere-orde-kluster (bij naaste buur interaktie) in een zine
blende-structuur {DEN86}. 

De totale magnetisatie bij een bepaalde ijzerconcentratie wordt nu gegeven 

door de magnetisatie van een single en een paar-ion op te tellen, gewogen met de 

kans waarmee ze voorkomen: 

_Mtotaal = Ps MS + Pp MP (6.4) 

Om de zo ontstane magnetisatie om te rekenen naar [emu/gram) (in deze eenheid 

worden de magnetisatiemetingen doorgaans uitgedrukt) moeten we de magnetisatie 

volgens 6.4, die in [J/(mol T)) is berekend, door de molaire massa van Zn1_xFexSe 

delen en met 1000 vermenigvuldigen ( omrekeningstabellen van SI- naar COS-een

heden en omgekeerd staan in [WET88]). 

De figuren 6.9, 6.10 en 6.11 geven resultaten voor de magnetisatie van 

Zn0.95Fe0•05Se bij T = 0 K, voor magneetvelden in de drie richtingen waarin bereke

ningen gedaan zijn zoals beschreven in paragraaf 6.1. De fout die we bij deze concen

tratie maken door de 22% hogere-orde-klusters (vanaf triples) als paren te beschou

wen heeft waarschijnlijk weinig invloed op de hoogte van de magnetisatie omdat we 

verwachten dat triples en hogere-orde-klusters een magnetisatiebijdrage leveren in 

dezelfde grootte-orde als die van paren. De grootte van de stap wordt door deze 

statistiek wel vergroot omdat de hogere-orde-klusters hieraan geen bijdrage zullen 
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Fipur U, UO, 1.11 • 1.12 De &oWe ma,aecilatie vu i}ttlt!lioMa ÎJI-~ U. 
talveld berekend uit de bij:lrage van Keisoleerde ijleratomen en van paren met een iDeer
aktie van -22 K bijT= 0 K. Het magneetveld staat respektievelijk in de 11-riddiDK (lipur 

6.9), de xz-richting (figuur 6.10) en de xy11-ricbting (figuur 6.11). De invloed van de tem

peratuur il i• figuur 6.12 te .a mee Jtet Yeld i• tie ~&i •. De...,.,. tenhrijlea 

door de bsetti~~& vu Jlosere •inaa'• bij Cemperat~~m~ _,., ... .. 1. 

leveren. De stapgrootte is daardoor in werkelijke systemen bij x = 5% waarscltijn

lijk een faktor twee kleiner. De grootte is dus niet de 14% (bij BI I [111]) of 7% (bij 

BI I [001] en BI I [101]) die in de figuren 6.9, 6.10 en 6.11 is te zien maar slechts de 

helft. Bij concentraties lager dan 2% is de gebruikte statistiek wel goed bruikbaar 

om de grootte van de magnetisatiestappen te beschrijven. Het aantal triples en 

hogere-orde-klusters, die bij de berekeningen bij de paren worden gevoegd, is dan 

kleiner dan 5%, zoals uit tabel 6.1 blijkt. 

De bezetting van niveau's die boven de grondtoestand liggen, ·bij temperaturen 

ongelijk aan nul, leidt tot het verbreden van de stappen op de manier zoals in figuur 

6.12 te zien is. De magnetisatiesprongen zijn bij T = 1.5 K nog waar te nemen, 

maar zijn bij 10K verdwenen. 
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6.4 De invloed van de interaktiesterkte op de magnetisatie 

Bij de magnetisatieberekeningen zoals die in de vorige paragraaf gepresenteerd 

zijn, is de interaktiesterkte tussen twee ijzeratomen steeds geijk aan -22 K veron

dersteld. Deze waarde is afkomstig van berekeningen aan hoge-temperatuur-suscep

tibiliteitsmetingen (zie paragraaf 4.4). Omdat deze waarde afhankelijk is van de 

slecht bekende interaktiedracht en afhangt van modelafhankelijke uitdrukkingen is 

het belangrijk om na te gaan wat de invloed is van J op de magnètisatie. De plaats

bepaling van de magnetisatiesprongen kan een manier zijn om de grootte van J te 

bepalen, zoals dit ook bij Zn1_xMnxSe het geval was (zie paragraaf 4.5). 

Een overzicht van het verloop van de eerste magnetisatiesprong als funktie van 

J is te zien in figuur 6.13. Hieruit blijkt dat zowel de grootte als de plaats van de 

stap sterk van J afhangen. Wanneer de interaktiesterkte kleiner is dan ongeveer 

17 K verdwijnt de stap. Als IJl groter is dan 20 K neemt het magneetveld waarbij 

de sprong optreedt ongeveer lineair toe met J. Het gedrag van de magnetisatie als 
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Fi~uur 6.13 De eerste stap in de magnetisatie bij 9 verschillende interaktiesterkten tussen 

twee ijrerionen bijT= 0 K. De eerste stap bij J =-18K is vliJ eea udere niveauhuisiJJ& 

aflcomsti~ dan die bij grotere interaktiesterkten. 
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f'i&uur 6.14 De energieniveau's van een ijzerpaar aander magneetveld als funktie van de 

interaktiesterlcte. De niveau's aijn gegeven ten opaichte van de energie van bet çond- niv

eau. De ciffers tussen baakjes geven de ontaarding van de betreffende niveau's weer. 

funktie van de interaktiesterkte kunnen we aannemelijk maken door figuur 6.14 te 

beschouwen. Hierin is te zien hoe de posities van de verschillende niveau's zonder 

magneetveld veranderen als we J variëren. Een van de drie niveau's wordt door het 

aanleggen van een veld zo ver verlaagd dat dit niveau het grondniveau kruist {bij 

B = 34 T). De afstand tussen dit niveau en het grondniveau wordt vergroot door een 

sterkere interaktie, vanaf IJl = 10K. Dit niveau snijdt het grondniveau bij grotere 

B-velden als we J verhogen, hierdoor verschuift dus de magnetisatiesprong naar 

hogere B-velden. De hoogte van de magnetisatie na de sprong is voor de verschillen

de J's gelijk doordat de helling van het kruisende niveau niet door J beïnvloed 

wordt. Dit is kennelijk een niveau dat weinig menging heeft met andere niveau's, 

zodat dit niveau sterk lijkt op een niveau van een zuiver spinsysteem zoals in de 

mangaan- en kobalt-ion gevallen (vergelijk het energieniveau-schema in figuur 4.6). 

Wanneer de interaktiesterkte verhoogd wordt, kromt het srondniveau minder 

als funktie van het mageetveld, dit blijkt uit het vergelijken van figuur 6.2 

(J = -22 K) met figuur 6.15 (J =-18K). Door vergroting van de interaktiesterkte 

gaat het Fe2•-paarprobleem steeds meer op het Mn2•-paarprobleem lijken en daar

bij heeft het grondniveau voor lage velden een magnetisch moment gelijk aan nul 
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l'ipar 11.15 Het ener~ieniveaascbema vu twee i~iorten mee ea iaeeralüe vu -11 IC 

met liet m~&neetveld in de riclltin& van eeR vu de irUtal&aeJJ. 

(dus een helling die gelijk is aan nul). Door de sterkere kromming bij lagere 

interaktiesterkten neemt de grootte van de magnetisatiesprong af voor kleine J's, 

het verschil in de helling van het niveau dat kruist en het grondniveau wordt 

immers kleiner. Wanneer IJ I kleiner is dan ongeveer 18 K wordt het grondniveau 

door de sterkere menging niet meer door niveau 1 (nummering uit figuur 6.14) 

gekruist. 

Belangrijk voor de experimentele waarneming van de voorspelde magnetisatie

sprong is dus de precieze waarde van de interaktiesterkte. Voor een absolute waar

der kleiner dan 17 K zal geen stap waargenomen worden, voor een IJ I groter dan 

17 K bepaalt de plaats van de magnetisatiesprong de grootte van J. 



-64-

6.5 Vergelijking van berekeningen en experimenten 

Aan twee Zn1.xFexSe-preparaten zijn magnetisatiemetingen gedaan door 

Draaisma en Sakakibara in het Vaste-stoffysica-instituut van de universiteit van 

Tokyo. De ijzerconcentratie van de preparaten is bekend door m.icroprobe-metingen. 

In het verleden is echter gebleken da concentraties die hiermee worden verkregen 

vrij onbetrouwbaar zijn. Voor het eerste preparaat werd door mieroprobe-metingen 

gevonden dat x= 1.48%, voor het tweede is op twee verschillende plaatsen op het 

preparaat gemeten, dit levert x = 4.1% en x = 6.2% op. Dit verschil in concentratie 

kan het gevolg zijn van een concentratiegradiënt die samenhangt met de kristal

groeimethode, maar het verschil kan ook door de onnauwkeurigheid in de miero

probe-meting veroorzaakt zijn. 

De magnetisatiemetingen aan de twee preparaten zijn uitgevoerd bij 1.5 K voor 

velden tot 38 T, en bij 4.2 K: voor het lage-concentratie-preparaat tot 20 T en het 

andere preparaat tot 38 T. 

De helling waarmee de magnetisatie bij B = 0 wegloopt is de susceptibiliteit. 

Door deze te vergelijken met de susceptibiliteit zoals we die kunnen berekenen voor 

de verschillende concentraties is het mogelijk een tweede schatting van de ijzercon

centratie te maken. Hierbij wordt de bijdrage van triples en hogere-orde-klusters 

gelijk verondersteld aan die van paren (zie tabel 6.1). De bijdrage van deze kluster

typen zal waarschijnlijk tussen de waarden van singles en die van paren inliggen. 

De experimentele susceptibilieit blijkt voor het preparaat met de laagste x bij 

T = 1.5 Ken bij T = 4.2 K ongeveer gelijk, namelijk (0.219±0.006) emu/gram. Dit 

komt overeen met de singlet-grondtoestand waaruit Van Vleck-paramagnetisme 

volgt (zie paragraaf 4.4). Voor het preparaat met de hogere concentratie levert het 

experiment bij T = 1.5 K op dat x= (0.82±0.06) emu/gram en bij T = 4.2 K dat 

X= {0.64±0.1) emu/gram. 

De theoretische susceptibiliteit bepalen we uit alleen de magnetisatie van een 

single, omdat de bijdrage van de paren voor lage velden te verwaarlozen is, dit 

blijkt uit figuur 6.1. De waarde van 8M/8B voor B! 0 is voor paren slechts ongeveer 

1% van die van singles als de interaktiesterkte -22 K bedraagt. De magnetisatie van 

singles loopt bij velden kleiner dan 0.1 T lineair met het magneetveld, de richting 

van het veld beïnvloedt de grootte van de singlemagnetisatie niet. We kunnen dus 

de susceptibiliteit voor een bepaalde ijzerconcentratie berekenen door de helling van 

de singlemagnetisatie bij een bepaalde temperatuur te bepalen en deze te ver

menigvuldigen met de kans op een single. De susceptibiliteit van een single voor ver

schillende temperaturen is met À = -95 cm·1 en Dq = 294 cm·l gegeven in tabel 6.2. 
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T(K) X (Jfmol Fe T2) 

0 0.3483 
1.5 0.3483 
4.2 0.3439 

10 0.2673 

Tabel 6.2 Susceptibiliteit van een single 

De kans op een single is gelijk aan P8 = x(1-x)12 (zie paragraaf 6.2), wanneer 

we deze vermenigvuldigen met de omrekenfaktor van [J/(mol Fe T2)] naar 

[emu/gram] krijgen we de funktie zoals die in figuur 6.16 is weergegeven. 

De concentratie waarbij de gemeten susceptibiliteit van het lage-ijzer~ncen

tratiepreparaaat overeenkomt met de berekende x is x= (1.03± 0.05)%. Voor het 

hoge-ijzer~ncentratiepreparaat wordt bij T = 4.2 K gevonden x= (4.9± 0.2)%, 

bij T = 1.5 K wordt geen oplossing gevonden; de maximale waarde van de x, die bij 

x= 7.75% is 0.71 emu/gram (zie figuur 6.16). De waarde die gemeten is (0.82 

± 0.06 emu/gram) is dus niet te gebruiken voor een concentratiebepaling. Hierbij 

valt op te merken dat de onnauwkeurigheid van de magnetisatiemeting waarschijn

lijk groter is dan de opgegeven waarden (die volgen uit de spreiding tussen verschil

lende metingen). Dit blijkt uit het feit dat de magnetisatie van het lag~ncentra

tie-preparaat bij 38 T bijna 10% lager is dan bij 22 T, dit stemt niet overeen met 

berekeningen. 
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~ar 6.16 De omrekenfaktor van [J/(mol Fe T2)] naar [emu/gram] mul de k&JJB op bet 

voorkomen van een ~soleerde ijBeratoom, al8 funktie vu de ijllercoiiCelJtratie. 
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J'i&uur 6.17 De magnetisatiemeting van Zn1.xFexSe bijT= 1.5 K van bet preparaat mee 
een ijzerconcentratie van ongeveer 1%, gedaan door Draaisma (getrolclen lijn), en ma&neti
satieberekeningen bij twee concentratie'& met bet m~&neetveld in de .-ricJJting {bovenste 

lijn bij beide concentratie's) en de xy.-ricbting (onderste lijn) van beide concentratie's. 

De magnetisatiemetingen tot 38 T van de twee preparaten zijn in de figuren 

6.17 tot en met 6.20 weergegeven, samen met magnetisatieberekeningen voor ver

schillende concentraties. De gebruikte interaktiesterkte voor de berekeningen is is 

-22 K voor ijzeratomen in de eerste schil en 0 K voor de overige schillen. De spin

baankoppelingsparameter is -95 cm-1 en de kristalveldopsplitsing Dq = 294 cm-1• 

Voor het preparaat waarvan de mieroprobe-meting een ijzerconcentratie gaf 

van 1.48% en de bepaling uit de susceptibiliteit een waarde van 1.03% opleverde, is 

de magnetisatie voor deze beide concentraties berekend bij T = 1.5 K. De resultaten 

zijn, samen met de meting bij 1.5 K, in figuur 6.17 te zien waarbij de magnetisatie 

zowel berekend is bij het magneetveld in de z-richting als bij het magneetveld in de 

(111]-richting. De berekeningen komen goed met de meting overeen voor de 

concentratie die bepaald is uit de x (namelijk x= 1.03%) voor velden tot 20 T, 

wanneer we aannemen dat de magnetisatie een waarde heeft die ligt tussen de mag

netisatie& van de verschillende veldrichtingen. Dit is aannemelijk doordat de kristal

as tijdens de meting in een richting kan hebben gestaan die ongelijk is aan de [001)

of [111)-richting (zoals de (101)-richting), ook kan het kristal uit gebiedjes bestaan 

waarvan de kristalas onderling verschillend is zodat de magnetisatie wordt bepaald 

door het gemiddelde van de magnetisaties in de verschillende richtingen. 
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.liiKDDr 6.18 Magnetisatiemeting van Zn1.xFexSe bijT= 1.5 K van het preparaat met een 

ijzerconcentratie van ongeveer 5% (getrokken lijn) en magnetisatiebereieni~JKen bij drie 
versebillende concentratie's met het magneetveld in de •-richting. 

Berekeningen van de magnetisatie voor het' tweede preparaat zijn uitgevoerd 

voor de concentraties 4.1% en 6.2%, zoals deze met mieroprobe-metingen bepaald 

zijn, en voor x = 4.9%, de waarde gevonden uit de susceptibiliteit bij 4.2 K. 

Magnetisatieberekeningen voor BI I [001) en voor BI I (111] zijn voor T = 1.5 K 

respektievelijk te zien in de figuren 6.18 en 6.19, samen met de meting. Wanneer we 

weer uitgaan van een gemiddelde waarde van de magnetisatie over de twee richtin

gen geeft een concentratie van 6.2% de beste overeenkomst tussen gemeten en 

berekende magnetisatie. 

Bij 4.2 K (figuur 6.20) blijkt de temperatuurafhankelijkheid van de meting 

groter te zijn dan die van de berekeningen. De concentratie zoals door susceptibili

teit verkregen (x= 4.9%) levert hier een betere overeenkomst tussen de metingen en 

de berekening. 

De stap in de magnetisatie wordt bij x~ 5% niet waargenomen, terwijl deze 

wel voorspeld wordt bij T = 1.5 K. Dit kan veroorzaakt worden doordat de inter

aktiesterkte groter is dan -22 K, waardoor de stap bij een veld optreedt dat buiten 

het meetgebied ligt, of doordat de interaktiesterkte kleiner is dan -17 K. Bij deze 

concentratie is het aantal triples en hogere orde-klusters (die niet meegenomen wor

den in de modelberekening) echter meer dan 20%. Wanneer de bijdrage hiervan van 

de paarbijdrage wordt afgetrokken valt de grootte van de stap binnen de meetnauw

keurigheid van de magnetisatiemeting als het magneetveld in de z-richting staat. 
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J'i&uur 6.19 Magnetisatiemeting van Zn 1_xFexSe bijT= 1.5 K van bet preparaat met een 

ijlierconcentratie van ongeveer 5" (getrokken lijn) en ma,necis&tieberdeaiJJPII bij drie 

rerscb.illende concentratie'• met bet matneetveld in de x;r~ricbti~J&. 

B 

T • 4.2 K 

6 
'ë 

CD 
c.. 
a 

' ~ 4 

s 
~ -·-· x -0.062 

2 ---- x - 0.049 

------ x -0.041 

0 
0 10 20 30 40 !50 

B m 
~uur 11.20 Ma,netisatiemeting van Zn 1.xFexSe bijT= 4.2 K YU.IIec ""..,ut Jllet eea 

iperconcentratie van ongeveer 5" (getrokken lijn) eJI mapetisatiebereielliJt&eJt bij drie 

reeschillende concentratie'• met bet m&&neetveld in de ~ricbti~J&. 

Deze combinatie van faktoren kan dus ook een oorzaak zijn voor het niet 

waarnemen van de stap bij deze concentratie. 

Bij de magnetisatiemeting van het lage-concentratie-preparaat speelt de fout 

van het weglaten van hogere-orde-klusters een te verwaarlozen rol (de kans op het 

voorkomen hiervan is dan 1.5%) maar door het dalen van de magnetisatiemeting bij 

grote magneetvelden (boven 20 T) blijkt dat deze metingen niet betrouwbaar zijn 

en kunnen dus geen uitspraken gedaan worden over het achterwege blijven van de 

stap ten gevolge van de grootte van de interaktiesterkte. 
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Hoofdstuk 7 Conclusies 

Uit soortelijke warmte-metingen aan de verdunde magnetische halfgeleider 

Zn1_xFexSe is gebleken dat de interaktie tussen de magnetische ionen een belangrijke 

bijdrage levert aan het magnetische gedrag van Zn1_xFexSe· Over de precieze vorm 

van deze interaktie is nog weinig bekend. 

Uit het verloop van de freezing-temperatuur als funktie van de ijzerconcentra

tie lijkt het dat de interaktie sterker afneemt wanneer de afstand tussen twee ijzer

ionen toeneemt (J ~ R-12) dan bij de analoge mangaansystemen (J ~ R-7). Bij beide 

interaktiedrachten is echter de invloed van niet-naaste-buren op de magnetisatie 

van ijzer in verdunde magnetische halfgeleiders te verwaarlozen. Een schatting voor 

de interaktie met een naaste-buur-ijzeratoom is bekend uit de hoge-temperatuur

susceptibiliteit waaruit het antieferromagnetische karakter van de interaktie blijkt. 

Met deze gegevens en de kristalveldparameters uit de literatuur worden bij lage 

temperaturen stappen voorspeld in de magnetisatie, bij velden groter dan 30 T. 

Wanneer deze stappen experimenteel waargenomen zouden worden wil dit zeggen 

dat IJl > 17 K en geeft dit de mogelijkheid de interaktiesterkte te bepalen. 

Hiervoor is het gewenst te meten aan georiënteerde preparaten, voor het waarnemen 

van de positie van de eerste stap is dit niet direkt noodzakelijk. Het veld waarbij de 

magnetisatiestap optreedt is namelijk nauwelijks afhankelijk van de veldrichting en 

is bovendien nauwelijks gevoelig voor verandering in de spinbaankoppeling-para

meter .>t. Voor interaktiesterkten groter dan 20 K komt de plaats van de stap binnen 

10% overeen met de plaats zoals die voorspeld zou worden voor een zuiver spinsys

teem (L = 0), dat zou g 1-'B Bstap = 2 k8 I ] 00 I, oftewel Bstap (in T) = 1.5 ] 00 -

(in K) opleveren. 

De beperkte magnetisatiemetingen zoals gedaan door Draaisma kunnen vrij 

goed beschreven worden met het gebruikte model. V oor hogere magneetvelden laat 

de nauwkeurigheid van de metingen te wensen over hetgeen uit de verlaging van de 

magnetisatie bij toenemend veld volgt. Het is daarom niet verantwoord te stellen 

dat er tot 38 T geen stap optreedt. Om de stap in de magnetisatie waar te nemen 

wordt aangeraden om magnetisatiemetingen te doen aan een preparaat met een 

ijzerconcentratie van ongeveer 4% (hierbij is het aantal paren maximaal; voor hoge

re concentraties zijn de bijdragen van triples en hogere-orde-klusters niet te ver

waarlozen) bij een temperatuur rond 1.5 K, voor velden tot minstens 60 T. Door bet 

magneetveld parallel aan de [111]-richting van het kristal te zetten is de grootte van 

de stap maximaal. 
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Meting van de verzadigingsmagnetisatie (velden groter dan 100 T) geeft niet de 

mogelijkheid À of J nauwkeurig te bepalen. De verzadigingsmagnetisatie hangt niet 

van deze parameters af. 

Voor ijzerconcentraties groter dan 2% is het zinvol modelberekeningen uit te 

voeren waarbij ook triples worden meegenomen. Deze bleken ook essentiëel te zijn 

voor de beschrijving van het verloop van de magnetisatie van de mangaanhoudende 

verdunde magnetische halfgeleiders. Voor concentraties groter dan 4% mogen de 

bijdragen van klusters van meer dan 3 ijzeratomen niet verwaarloosd worden zodat 

magnetisatiemetingen aan preparaten met dergelijk hoge concentraties voorlopig 

niet goed beschreven zullen kunnen worden met berekeningen. 

De ijzerconcentratie is zeer belangrijk voor een nauwkeurige kwantitatieve 

beschrijving van de magnetisatie. Methoden om de concentratie beter te bepalen 

zijn meer nauwkeurige microprobe-metingen, een chemische analyse, het uitbreiden 

van susceptibiliteitsmetingen en het meten van de verzadigingsmagnetisatie. 
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