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VOORWOORD 

Het verslag dat u nu onder ogen neemt is het extract van een verblijf van 

ruim een jaar in de groep Magnetische Ordeningsverschijnselen van de vakgroep 

Vaste Stof van de afdeling Technische Natuurkunde van de TUE. Deze periode was 

lang genoeg om getuige (en deelgenoot) te kunnen zijn van een breed en interes

sant scala aan wisselwerkingen van velerlei aard binnen een aantal (gelukkig) 

niet volledig geisoleerde en onafhankelijke deelsystemen waaruit afdeling, vak-

groep en onderzoeksgroep zijn opgebouwd. Het is in de meeste gevallen niet ge

makkelijk deze vaak complexe wisselwerkingen, in vele gevallen zelfs nog beïn-

vloed door onberekenbare externe factoren, met eenvoudige modellen te verklaren 

laat staan hiermee enigszins betrouwbare voorspellingen te doen omtrent de vele 

vormen van gedrag die binnen dit geheel een rol spelen. Ondanks deze zeer zeker 

boeiende materie heb ik mij, bovenstaande overwegingen in ogenschouw genomen, in 

dit verslag beperkt tot de behandeling van slechts één bepaalde vorm van wissel

werking binnen een heel specifiek, relatief eenvoudig deelsysteem: die tussen 

magnetische ionen in een verdunde magnetische halfgeleider. Toch blijkt ook 

hieruit hopelijk voldoende dat een willekeurig systeem pas (echt) interessant 

wordt door de aanwezigheid van interactie tussen haar elementen enjof deel

systemen. 



SAMENVATriNG 

Met het doel meer informatie te verkrijgen over het bestaan, de 

aard en de oorsprong van interacties tussen de gesubstitueerde magne

tische ionen in semimagnetische of verdunde magnetische halfgeleiders 

(SMSC's/DMS's), is het magnetisch gedrag van Zn 1 _xMnxSe en Zn
1

_xFexSe 

bestudeerd. Susceptibiliteits- (X) en soortelijke warmte- (Cm) metin

gen, alsmede literatuurgegevens over de magnetisatie (M) duiden op het 

bestaan van een exchange interactie tussen zowel de Mn2 +- als de Fe 2 +

spins. Voor kleine concentraties x is in het geval van Zn
1

_xMnxSe een 

sirnul tane beschrijving van Cm. X en M mogelijk met paarbenaderings

modellen (ENNPA, HPA) waarin een antiferromagnetische (AF) long-range 

interactie is verondersteld. Voor Fe-type SMSC's geeft een nieuw ont

wikkeld model, dat een AF short-range interactie in rekening brengt, 

een kwalitatief goede en kwantitatief redelijke beschrijving van de 

experimenten, hoewel er toch enige systematische afwijkingen resteren. 

Deze lijken hun oorsprong te vinden in de gebruikte, eerder gerappor

teerde, waarden voor de kristalveld-opsplitsing (11=2930 cm- 1 ) en 

spin-baan parameter (À.=-85 cm- 1
), die in het model voorkomen. Een 

waarde voor de interactie-parameter 1 kan vooralsnog uit deze experi

menten niet voldoende nauwkeurig bepaald worden. 
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Hoofdstuk 1 

INLEIDING. 

Het laatste decennium is een nieuwe groep van halfgeleidende mate

rialen, de verdunde magnetische halfgeleiders (Diluted Magnetic Semi

conductor) of semimagnetische halfgeleiders (Semi-Magnetic Semi

Conductor), object van intensieve studie geweest. Zo ook in de groep 

Magnetische Ordeningsverschijnselen waar de aandacht vooral uitgaat 

naar het magnetische gedrag van deze systemen. Verdunde magnetische 

halfgeleiders zijn halfgeleidende verbindingen van het type AB waarin 

op sommige plaatsen in het kristalrooster de niet-magnetische A-compo

nent is vervangen door een magnetische 3d of 4f M-component. De zo 

verkregen verbinding van het type Al-xMxB. die meestal bestaat uit de 

gewone (11-VI)-,(11-V)- of (IV-VI)-groep halfgeleiders met daarin 

gesubstitueerd het magnetische (3d5) Mn2+_ion (S=S/2), vertoont vanuit 

zowel halfgeleidend als magnetisch oogpunt gezien een aantal interes

sante eigenschappen, in het bijzonder bij de aanwezigheid van een 

uitwendig magneetveld. De substitutie van magnetische ionen introdu

ceert gelocaliseerde magnetische momenten (spins) in het rooster. Deze 

hebben een exchange wisselwerking met de spins van de mobiele band

electronen, die leidt tot een drastische versterking van allerlei 

magneta-optische effecten welke gerelateerd zijn aan de spins van de 

bandelectronen. Zo treedt bij deze SMSC' s een gigantische Zeeman

opsplitsing van de electronspin energieniveaus en een grote Faraday

rotatie op. Tevens worden deze verbindingen gekenmerkt door een grote 

negatieve magneto-weerstand. Een uitgebreid, recent overzicht van deze 

eigenschappen wordt gegeven door Brandt en Moshchalkov [BRA84]. 

De magnetische eigenschappen van deze SMSC' s worden veroorzaakt 

door de onderlinge wisselwerking tussen de spins van de gelocaliseerde 

magnetische momenten. Deze eigenschappen worden bestudeerd door bepa

ling van onder andere de excess- oftewel magnetische soortelijke warm

te Cm, de susceptibiliteit X en de magnetisatie M. Een hiermee waarge

nomen interessant verschijnsel is onder andere het optreden van de 

overgang van een paramagnetische- naar een spinglas-fase bij afname 

van de temperatuur. Een spinglas-fase wordt gekenmerkt door het vast-
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vriezen van de gelocaliseerde spins in een willekeurige richting zodat 

ze geen respons meer vertonen op een extern magnetisch veld. Deze 

overgang van paramagnetische- naar spinglas-fase wordt gekarakteri

seerd door een cusp of kink in de lage temperatuur susceptibiliteit 

bij de freezing temperatuur Tr, terwijl deze, in tegenstelling tot wat 

gebruikelijk is bij een tweede orde fase-overgang, niet vergezeld gaat 

van een anomalie in de magnetische soortelijke warmte bij deze tempe

ratuur. 

Denissen [DEN86 1
] heeft voor een aantal SMSC's aangetoond dat bij 

de beschrijving van de verschillende thermodynamische grootheden (Cm, 

X. M) gebruik kan worden gemaakt van een model, welk een antiferromag

netische (AF) long-range Heisenberg-exchange interactie tussen de 

random verdeelde gelocaliseerde Mn2+_spins veronderstelt. In dit ver

slag beperken we ons tot de bestudering van het magnetische gedrag van 

de verdunde magnetische halfgeleiders van het type Zn1_xMxSe uit de 

(II-VI)-groep, waarbij de magnetische M-component bestaat uit het 

Mn2+_ of fe2+_ion. Algemene doelstelling hierbij is het experimenteel 

gevonden gedrag te confronteren met modelvoorspellingen die, indien 

mogelijk, een simultane beschrijving geven van alle gemeten thermody

namische grootheden. Met name de vraag naar het al of niet voorkomen, 

de aard en de oorsprong van interacties tussen de gelocaliseerde mag

netische momenten zal hierbij het hoofdpunt van belangstelling zijn. 

Wat betreft het onderzoek van de Znl-xMnxSe semimagnetische half

geleiders zijn vele zaken al op een voortreffelijke wijze weergegeven 

in een recent gepubliceerd artikel dat tijdens mijn afstudeerperiode 

tot stand is gekomen [TWA871 J. Een afdruk hiervan is opgenomen in 

appendix 4 van dit verslag. Om niet telkens in herhaling te vallen is 

dit verslag met betrekking tot ZnMnSe zoveel mogelijk beperkt tot 

enkele onderdelen, die in genoemd artikel slechts vrij beknopt behan

deld worden. Hierbij moet gedacht worden aan een uitgebreider behande

ling van de verschillende modelberekeningen voor Mn-type SMSC's, voor

al gericht op de wat minder met dit onderwerp bekende lezer, alsmede 

aan een nadere analyse van de in de 'discussie' van genoemd artikel 

gedane suggestie omtrent de rol van eventueel aanwezige anisotropieën. 

Een andere motivatie waarom voor de in het eerste punt genoemde opzet 

is gekozen vormt de intentie tot het geven van een zo analoog mogelij

ke behandeling van de modellen voor de Znl-xMnxSe en Znl-xfexSe 
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SMSC's. Hopelijk worden op deze manier de essentiële verschillen tus

sen deze twee magnetische systemen op een duidelijke wijze weergege-

ven. 

Een gedeelte van het tweede hoofdthema in dit verslag, het magne

tisch gedrag van Znl-xfexSe, is ook beschreven in een artikel ingezon

den ter publicatie [TWAB72] en weergegeven in appendix 5. De indeling 

van dit verslag is verder als volgt. 

In hoofdstuk 2 wordt een kort overzicht gegeven van een aantal tot 

op heden uitgebreid onderzochte en kenmerkende magnetische eigenschap

pen van Mn-type SMSC's. Vervolgens volgt een korte beschrijving van de 

preparatie en de structuur van de onderzochte ZnMnSe en ZnFeSe kris

tallen. 

Hoofdstuk 3 bevat het theoretisch fundament dat ons in staat stelt 

modelberekeningen aan verdunde magnetische systemen uit te voeren. In 

het eerste gedeelte van dit hoofdstuk worden enkele zogenaamde paarbe

naderings modellen besproken, welke de statistische verdeling van 

paren magnetische atomen in het kristalrooster beschrijven. In het 

tweede gedeelte volgen dan de berekeningen van het energiespectrum van 

een paar Mn2+_ respectievelijk fe2+_ionen, tezamen met de vervolgens 

hieruit berekende thermodynamische eigenschappen Cm, X en M van deze 

deelsystemen. 

In hoofdstuk 4 komt het magnetisch gedrag van Zn 1 _xMn~e aan de 

orde. De nadruk ligt hier op de interpretatie van eerder verrichte 

soortelijke warmte- en magnetisatie experimenten aan de hand van de in 

hoofdstuk 3 geïntroduceerde modellen. Om na te gaan of het mogelijk is 

de optredende discrepanties bij de beschrijving van het lage tempera

tuur gedrag (T~0.6K) van de magnetische soortelijke warmte te kunnen 

verklaren, wordt nader ingegaan op de effecten van mogelijke anisotro

pe bijdragen tot cm. 

In hoofdstuk 5 worden de resultaten van susceptibili te i ts- en 

soortelijke warmte experimenten aan Zn1_xfexSe besproken. Deze worden 

tezamen met reeds eerder gepubliceerde magnetisatie metingen geïnter

preteerd met behulp van modelberekeningen waarin voor het eerst ook 

een AF spin-spin wisselwerking tussen twee fe2+_spins verdisconteerd 

is. Mede gezien het tot nog toe geringe of gebrekkige aanbod, van 

zowel theoretische kennis als experimentele informatie, dat voor deze 

nieuwe klasse SMSC's momenteel voorhanden is, is dit hoofdstuk (m.i.) 

het meest boeiende en interessante van het geheel. 
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Tenslotte worden in hoofdstuk 6 nog eens de conclusies van de in 

dit verslag beschreven onderzoeksresultaten op een rijtje gezet en 

worden een aantal suggesties gedaan die waardevolle aanvullende infor

matie op kunnen leveren bij de voortzetting van met name het onderzoek 

van Fe-type semimagnetische halfgeleiders. 

Als laatste nog een algemene opmerking. Het vakgebied waartoe het 

hier beschreven onderzoek behoort, wordt onder meer gekenmerkt door 

het veelvuldig gebruik van verschillende eenheden en eenhedenstelsels 

bij het weergeven van de experimentresultaten ter bepaling van Cm• M 

en x. Ook in dit verslag zullen, hoewel zoveel mogelijk getracht is 

een consequent gebruik van de eenheden aan te houden, enkele voorbeel

den hiervan niet achterwege blijven. Om ondanks dit ongemak toch vrij 

snel resultaten met die uit de literatuur en literatuurgegevens onder

ling te kunnen vergelijken, zijn in appendix 3 een aantal omrekenings

tabellen voor de meest in gebruik zijnde eenheden weergegeven. Tot 

slot nog enige opmerkingen ter verduidelijking van het soms gebezigde 

taalgebruik: daar waar gesproken wordt over "soortelijke warmte" 

wordt, tenzij duidelijk anders vermeld, de magnetische soortelijke 

warmte Cm bedoeld; verder is het niet al tijd mogelijk voor in dit 

vakgebied ingeburgerde Engelse termen, geschikte Nederlandse verta

lingen te vinden. In deze gevallen zal worden volstaan met het minder 

elegante gebruik van de Engelstalige uitdrukking naast de hoofdzake

lijk Nederlandstalige tekst. 
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Hoofdstuk 2 

DE VERDUNDE MAGNETISCHE HALFCELElDERS ZnMnSe EN ZnFeSe. 

2.1 Introductie 

Verdunde magnetische halfgeleiders (~iluted Magnetic ~emi-

conductors) uit de II-VI groep zijn, evenals die uit de II-V groep, 

gedurende de laatste jaren uitgebreid onderzocht. Verreweg de meeste 

aandacht is hierbij besteed aan het onderzoek naar de klasse van II-VI 

verbindingen met Mn als gesubstitueerd magnetisch atoom [BRA84,FUR82,

GAJ80]. Onderzoek van de magnetische eigenschappen van verdunde magne

tische systemen als Hgl-xMnxTe, Cdl-xMnxTe, Cdl-xMnxSe, Znl-xMnxTe en 

de II-V verbindingen (Cd1-xMnx)3As2 en (Zn1-xMnx)3As2 laat het volgen

de magnetische gedrag zien: 

(1) Curie-Weiss gedrag van de magnetische susceptibiliteit X bij 

hoge temperaturen. 

(2) Een cusp of kink in de lage temperatuur X. welk een indicatie 

is voor een spinglas overgang, bij concentraties zowel boven als onder 

d 1 t . 1" . 1 e perco a 1e 1m1et Xe . 

(3) Een magnetische bijdrage tot de soortelijke warmte met een 

breed maximum dat verschuift naar hogere temperaturen bij toenemende 

concentratie x. 

(4) Veldafhankelijkheid van de magnetisatie M, in sommige gevallen 

vergezeld van stapvormige sprongen bij hoge velden. 

Een greep uit het grote scala aan experimenten die deze vier ken

merken illustreren, is weergegeven in de onderstaande figuren 2.1 t/m 

2.4 waarin achtereenvolgens de hoge temperatuur susceptibiliteit van 

Cd1_xMnxTe (fig. 2.1), de dynamische susceptibiliteit van Znl-xMnxSe 

(fig. 2.2), de magnetische soortelijke warmte van (Cd1-xMnx)3As2 

(fig. 2.3) en magnetisatie metingen aan Hgl-xMnxSe (fig. 2.4) zijn 

afgebeeld. 

1Dit is de minimale concentratie waarbij nog 
sprake kan ZIJn van short-range order en 
hangt af van de symmetrie van het rooster. 
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Fig. 2.2 a.c. suscepttbtltteit van Zn 1_xlfhxBe als functie van 

de temperatuur voor verschillende !In-concentraties. 

De pijten geven de freezing teaperuturen Tr aan. 

Ref. [TIAB71J. 

(a) 
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Fig. 2.4 

llagnetisatie metingen bij hoge magneetvetden 

aan Hgt-xllnxSe volgens Dobrowotski et al. 

[DOB82}. De getrokken ttjnen geven ENNPA 

ROdelberekeningen weer. 

Fig. 2.3 llagnetische soortelijke warmte van (Cd1-x~J3As2. 

De pijlen geven de freezing temperatuur Tr aan 

voor de corresponderende concentraties. Ref.[DEN86}. 
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Door Denissen et aL. [DEN86 1
] is aangetoond dat deze verschijn

selen kwalitatief en kwantitatief goed beschreven kunnen worden met 

een antiferromagnetische long-range interactie tussen de Mn-ionen, van 
-n 

het type: J(Rij) "' ]•Rij (3.5~n~7). Dit in tegenstelling tot eer-

dere interpretaties die enkel Nearest Neighbour (NN) interactie tussen 

Mn-ionen in rekening brengen [GAL80,NAG80]. Bij dit laatste gaat men 

uit van enkel de mogelijkheid van een interactie tussen Mn-ionen gesi

tueerd op naaste buur (NN) roosterplaatsen. Bij deze interpretaties 

was verklaring van een aantal verschillende experimenten alleen moge

lijk door aanpassing van de statistische verdeling van de verschillen

de clusters Mn-ionen (afwijkend van die van een random verdeling), en 

een grote variatie in de interactieparameters. Verder is het verklaren 

van de bij deze stoffen waargenomen spinglas overgang voor concentra

ties beneden de percolatielimiet Xe, binnen dit 'klassieke' beeld 

onmogelijk. 

Meer informatie over de specifieke vorm van de veronderstelde 

long-range interactie, zoals bijvoorbeeld de R-afhankelijkheid, is van 

belang om een beter inzicht te krijgen in het mechanisme en de fysi

sche oorsprong van de Mn-Mn wisselwerking. Met dit doel is het para

magnetische gedrag van de verdunde magnetische halfgeleider Zn 1 _xMnxSe 

gedetailleerder bestudeerd. 

Een geheel andere klasse die recent onder de aandacht is gekomen 

[TWA85,LEW87] vormt die van de 11-VI groep semimagnetische halfgelei

ders waarbij op sommige kation-plaatsen fe2+ is gesubstitueerd. Magne

tisatie metingen aan Zn 1 _xfexSe door Twardowski et aL. [TWA85] laten 

een in vergelijking met Mn-type SMSC' s geheel verschillend gedrag 

zien. De magnetisatie vertoont een relatief sterke veldafhankelijkheid 

bij lage temperaturen in een veldgebied waarin bij Mn-type SMSC's een 

schijnbare verzadiging optreedt. Ook de temperatuurafhankelijkheid is 

verschillend. Bij lage temperaturen blijkt de magnetisatie onafhanke

lijk te zijn van T, wat kenmerkend is voor typisch Van Vleck paramag

netisch gedrag (zie figuur 2.5). Een interessant nog niet geheel be

grepen verschijnsel is de afname van de verzadigingsmagnetisatie bij 

toenemende Fe-concentratie en afnemende temperatuur. Twardowski et aL. 

suggereren dat het optreden van clustering hiervan wellicht de oorzaak 
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Fig. 2.5 (a) Magnetisatie van Zn0 . 87Fe0 . 1 a8e als functie van het 

magneetveld. De getrokken lijnen zijn fits ~bij 

gebruik is gemaakt uan een aanpasbare parameter die 

de clustering uan fe2•-ionen in rekening brengt. 

{b) Magnetisatie uan Zno. 87Fe 0 . 1 a8e als functie uan de 

temperatuur. De getrokken lijnen hebben dezelfde betekenis 

als bij (a). 

is. Teneinde hier meer uitluitsel over te geven zijn aanvullende expe

rimenten met dit nieuwe type DMS nodig evenals een model dat de in

vloed van interacties welke aan de veronderstelde clustering ten 

grondslag liggen, in rekening brengt. 

2.2 Preparatie en kristalstructuur 

Preparatie 

Alle in dit onderzoek gebruikte preparaten zijn afkomstig van het 

Inst i tute of TechnicaL Physics, (WAT), Warsaw waar ze gegroeid zijn 

volgens een Bridgeman kristalgroei methode [PAJ77]. Bij deze methode 
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worden alle elementen in de gewenste stoïchiometrische verhoudingen 

samengebracht in een quartz ampul en verhit tot boven het smeltpunt. 

Na lang genoeg gewacht te hebben, om goede menging tussen de elementen 

te bewerkstelligen, begint nu de eigenlijke groei door de ampul lang

zaam c~ 20 cm/dag) door een temperatuurgradiënt te bewegen. 

De gegroeide samples vertonen een aanzienlijke concentratiegra

diënt in de groeirichting, hetgeen inherent is aan de Bridgeman metho

de. Het is daarom van het grootste belang bij de experimenten prepara

ten te nemen met kleine afmetingen in de groeirichting en de werkelij

ke samenstelling hiervan te controleren. 

De exacte concentraties van de magnetische substituten in de sam

ples zijn achteraf bepaald met behulp van mieroprobe analyse [REE75]: 

een electrenenbombardement van het sample genereert röntgenstraling 

waarvan het spectrum geanalyseerd wordt. Aan de hand van de golflengte 

en intensiteit van de in het spectrum aanwezige lijnen kunnen dan de 

concentraties van de verschillende elementen bepaald worden. Om een 

indruk te krijgen van de homogeniteit van het preparaat wordt dit op 

een aantal verschillende plaatsen herhaald. De mieroprobe resultaten 

voor de in dit verslag genoemde ZnMnSe en ZnFeSe preparaten zijn in 

tabel 2.1 weergegeven. 

Zn1_xMnxSe Znl-xfexSe 

0.014 ± 0.001 0.015 + 0.001 

0.023 ± 0.002 0.041 + 0.002 

0.056 ± 0.002 0.060 + 0.003 

0.103 ± 0.005 0.062 ± 0.004 

0.154 ± 0.004 0.144 + 0.007 

0.207 ± 0.014 

TabeL 2.1 Mn2+_ en Fe2+_concentraties x, 

bepaaLd met mieroprobe anaLyse. 

Hieruit blijkt dat de relatieve variatie in de concentratie bij de 

allerlaagste concentraties (x~0.023) enigszins groter is dan bij hoge

re concentraties, maar ook hierbij beneden de 10% blijft. 
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KristaLstructuur 

De kristalstructuur van Zn 1 _xMnxSe is afhankelijk van de mangaan 

concentratie. Bij lage concentraties (O~x~0.33) wordt de kubische 

zine-blende structuur aangenomen die bij toename van de concentratie 

(0.33(x<0.55) overgaat in de hexagonale wurtzite structuur [YOD85, 

GIE87]. Groeien van Zn1_xMnxSe met concentraties x~0.55 is vanwege het 

gelijktijdige optreden van meerdere fasen onmogelijk. De Zn1_xfexSe 

preparaten vertonen voor concentraties tot 22% een perfect kubische 

structuur [TWA873,TWA85]. 

Alle hier besproken preparaten van beide klassen SMSC's hebben dus 

de zine-blende structuur. Deze kan opgevat worden als een combinatie 

van twee fee-roosters die ten opzichte van elkaar in de richting van 

de lichaamsdiagonaal over een afstand van een kwart lichaamsdiagonaal 

zijn verschoven. Wanneer geen onderscheid gemaakt wordt tussen de 

atomen komt dit overeen met een diamantstructuur. In figuur 2.6 is een 
/ 

ZnSe eenheidscel weergegeven. De eenheidscel bevat 4 Zn- en 4 Se-ato-

men. Elk atoom is tetraëdisch omringd door vier naaste buren van het 

andere soort op een afstand ~·a , waarbij de roosterparameter a de 

afmeting van de eenheidscel aangeeft. Verder heeft elk atoom twaalf 

naaste buren van het eigen soort op een afstand d = ~·a. De roos

terparameter van Zn1_xMxSe blijkt af te hangen van de concentratie x 

a Fig. 2.6 

De eenheidsceL van ZnSe 

in de zine-bLende structuur. 
0 Se atomen, • Zn atomen. 

a is de roosterparameter. 



-11-

van het gesubstitueerde element M en varieert bij benadering lineair 

hiermee (Vegard's law [VEC21]). Voor ZnMnSe zijn in de literatuur de 

volgende relaties gevonden: 

a(x) = (5.668 + 0.247 x) Ä, O~x~0.33 [DEB84] (2. 1) 

en 

a(x) = ((5.669±0.001) + (0.233±0.001)•x) Ä, (2.2) 

O~x~0.55 [YOD85] 

welke redelijk met elkaar overeenstemmen. 

Voor ZnFeSe is in de literatuur het volgende lineaire verband 

gevonden: 

a(x) = ((5.6673±0.0002) + (0.091±0.002)•x) Ä, 

O~x~0.22 [JONK87] 

(2.3) 

waarbij opgemerkt dient te worden dat de kristallen waarbij dit geme

ten is, met een MBE (Molecular Beam Epitaxy) techniek gegroeid zijn op 

een GaAs substraat. Van de in dit verslag besproken preparaten is de 

roosterparameter bepaald door Twardowski [TWA874]. De resultaten zijn 

weergegeven in figuur 2.7. Ondanks de soms niet geringe onnauwkeurig-

.:< 
- 5.678 

B 
Cl .. 

.2! 
~ 5.674 
~ 
lii 

] 
5.670 

0 

o data ref. [TWAB1 4l 

- kl kw. aanpassing 
--- ref. [JON 81] 

0.05 0.10 0:15 0.20 
Fe concentratie x 

Fig. 2.7 Roosterconstante a van Znt-xFexSe 

aLs functie van de concentratie x. 

0.25 
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heden geeft deze een duidelijk stijgende trend weer van de roosteraf

stand als functie van de Fe-concentratie. Een kleinste kwadraten aan

passing geeft het volgende lineaire verband: 

a(x) = ((5.666±0.001) + (0.051±0.010)•x) Ä. (2.4) 

O~x~0.22 

Bij extrapolatie naar x=Û levert dit een waarde voor de roosterpara

meter van ZnSe op, die in overeenstemming is met die geëxtrapoleerd 

uit vergelijking 2.1 t/m 2.3. 

De x-afhankelijkheid van a bij Zn 1 -xfexSe in (2.3) en (2.4) is 

enigszins verschillend. Dit zou, de nauwkeurigheid van (2.4) daargela

ten, een gevolg kuru.en zijn van de verschillende groeitechnieken die 

gebruikt zijn. Duidelijk is wel de verschillende concentratie afhanke

lijkheid bij substitutie van verschillende magnetische ionen (Mn2
+ of 

Fe2 +) in ZnSe. Een suggestie voor de oorzaak hiervan is een verschil

lende covalente atoomstraal voor beide atomen, doch dit is niet verder 

onderzocht. 
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Hoofdstuk 3 

THEORETISCHE MODELLEN EN BENADERINGSMETHODEN 

VOOR VERDUNDE MAGNETISCHE SYSTEMEN. 

3.1 Introductie 

Uit eerdere experimenten en modelberekeningen [DEN86 1 ,TWA871] is 

gebleken dat het magnetische gedrag van A1_xMnxB verdunde magnetische 

halfgeleiders te beschrijven is met een interactie-model welke de 

volgende eigenschappen bezit: 

(1) een antiferromagnetische (AFJ interactie tussen de Mn2+_ionen 

met een long-range karakter en 

(2) een random verdeling van de magnetische (Mn2+) ionen over het 

kationrooster. 

Deze eigenschappen worden in hoofdstuk 4 voor voor de semimagnetische 

halfgeleider Zn1 _xMnxSe nader onderzocht. In hoofdstuk 5 van dit ver

slag zal blijken dat experimenten met verdunde magnetische halfgelei

ders waarin fe2+ als substi tutioneel magnetisch ion optreedt, ook 

aanwijzingen geven voor een antiferromagnetische interactie tussen de 

magnetische (fe2+) ionen. Dit is een aanleiding om ook de bruikbaar

heid van een interactiemodel voor Fe2 +-bevattende systemen na te gaan. 

De Hamil toniaan die een magnetisch modelsysteem met de bovenge

noemde eigenschappen beschrijft, is, mede door het grote aantal deel

tjes (~1o23), erg gecompliceerd en niet exact (analytisch of numeriek) 

oplosbaar. Om desondanks toch theoretische berekeningen van een aantal 

thermodynamische eigenschappen van zo'n veeldeeltjessysteem te kunnen 

uitvoeren, is het noodzakelijk ons magnetisch modelsysteem te vereen

voudigen. 

In de volgende paragraaf zullen enkele benaderingsmetheden bespro

ken worden die van zulk een vereenvoudiging gebruik maken. Aan de orde 

komen het NN-cluster model, het ENNPA model en het HPA model. Essen

tieel bij al deze modellen is dat het gehele magnetische systeem van 

magnetische momenten beschouwd wordt als zijnde opgebouwd uit onafhan

kelijke paren van deze magnetische ionen. In dit geval is het mogelijk 

via het berekenen van de afzonderlijke paarbijdragen, wat neerkomt op 
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het oplossen van de Hamil toniaan van slechts één of meerdere twee

deeltjessystemen, alle relevante thermodynamische grootheden te bere

kenen. 

In paragraaf 3 van dit hoofdstuk bekijken we hoe de Hamiltoniaan 

voor de twee verschillende magnetische 2-deeltjes systemen Mn2+_Mn2+ 

en fe2+_fe2+ er uitziet, welke energiespectra dit oplevert en wat de 

hiermee berekende paarbijdragen zijn tot de totale magnetische soorte

lijke warmte, de magnetisatie en de susceptibiliteit. 

3.2 Paarbenaderings aodellen. 

3. 2 .1 Al geateen 

Zoals in de introductie al is gezegd veronderstellen we in de 

hierna volgende benaderingsmodellen dat ons magnetisch systeem is op 

te delen in een groot aantal (~1o23) onafhankelijke deelsystemen. 

De Hamiltoniaan R van het gehele systeem is dan te schrijven als de 

som van de Hamiltonianen X. van de deelsystemen i: 
1 

R = 2 R. 
1 

(3 .1) 

i 

Een gevolg hiervan is dat de kanonieke toestandssom Z van het gehele 

systeem nu gefactoriseerd kan worden in de toestandssommen zi van de 

onafhankelijke deelsystemen: 

(3.2) 

De partitiefunctie Zi wordt berekend uit de eigenwaarden Ei•j van Xi 

volgens 

Zi = 2 exp[-Ei•jlkaTJ 
j 

(3.3) 

Met deze factorisatie is ook de vrije enthalpie G = U-TS-MB te schrij

ven als de sommatie van de vrije enthalpieën Gi van de deelsystemen: 



-15-

G = -kgT ln Z = -kgT 2 ln Zi = 2 Gi, (3.4) 
i i 

evenals de van G afgeleide thermodynamische grootheden 

Hi = -[:t . (3.5) 

= -r [a2ci] . 
ar2 s 

(3.6) 

[
aM. ] [a2c . ] 

Xi = 8Bl T =- aB21 T . (3.7) 

De totale M. Cm en X worden nu verkregen door te sommeren over de 

bijdragen van aLLe deelsystemen i, hetgeen in de praktijk neerkomt op 

een sommatie over de verschiLLende paren v gewogen met de bijbehorende 

kans Pv(x) die in het algemeen van de concentratie x van magnetische 

ionen en het soort kristalrooster afhangt. Hieronder volgen enkele 

paarcorrelatie benaderingsmethoden. 

3.2.2 Het geisoleend NN-spin-cluster ROdel 

De meest simpele benadering van een verdund magnetisch systeem is 

het zogenaamde geïsoleerd Nearest Neighbour spin-cluster model. 

In dit model wordt alleen interactie verondersteld tussen magnetische 

buren op naast elkaar gelegen (Nearest Neighbour) plaatsen in het 

kationrooster. Eventuele interacties tussen magnetische ionen die 

gescheiden worden door niet-magnetische ionen op tussenliggende roos

terplaatsen en interacties tussen (let wel!) cLusters van 2 of meer 

magnetische NN-ionen worden verwaarloosd. Verder wordt verondersteld 

dat de gesubstitueerde magnetische ionen willekeurig zijn verdeeld 

over alle kationroosterposities zodat de kans om een magnetisch ion op 

een bepaalde roosterpositie aan te treffen gelijk is aan de fractie x 

van magnetische ionen. Deze laatste aanname wordt door Denissen 

[DEN86 1
] voor een aantal DMS's experimenteel bevestigd. Voor lage 

concentraties (x~0.05) blijkt dan dat de meeste magnetische ionen deel 

uitmaken van een 'single', paar of 'triple' cluster, dat wil zeggen 

met géén, één of twee magnetische buren op naaste buur (NN) rooster-
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Fig. 3.1 

Kansuerdeitng uoor de uerschtiiende 

ctustertypen uan het NN-ciuster modei 

uoor een fee structuur. 

posities. De verschillende configuraties en hun bijbehorende kansver

deling, behorende bij een fee-rooster, zijn als functie van x getabel

leerd in tabel 3.1 en grafisch weergegeven in figuur 3.1. 

Cluster type P(x) 

single s • (1-x)12 

paar p • J • 12x(l-x) 18 

open triple To • J • J • 18x2(1-x)22[5(1-x)+2] 

gesloten triple Tc J~ 24x2 (1-x) 22 

J 

TabeL 3.1 Typen van eenvoudige cLusters en hun kansverdeLing 

voor een fee rooster. Hierbij is aLLeen een NN-interactie 

J tussen de magnetische ionen verondersteLd. 
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In figuur 3.1 is 2 de totale kans op één van de configuraties uit 

tabel 3.1. Hieruit blijkt duidelijk dat voor concentraties groter dan 

~.05 ook configuraties (clusters) van vier of meer spins meegenomen 

moeten worden, hetgeen ook experimenteel ondersteund wordt [DEN86 1
]. 

3.2.3 Het ENNPA model 

Het uitgebreide paarcorrelatie-model, ENNPA genaamd (Extended 

Nearest Neighbour Pair Approximation), is een model oorspronkelijk 

afkomstig van Matho [MAT79] waarmee het mogelijk is op een vrij een

voudige wijze rekening te houden met zowel korte dracht (short-range) 

als lange dracht (long-range) wisselwerking tussen de magnetische 

momenten. Hoewel uitvoerig beschreven door Denissen [DEN86], geven we 

op deze plaats nogmaals een vrij uitgebreide beschrijving van het 

ENNPA model. Dit om vergelijking met een ander, hierna te introduce

ren, soortgelijk model eenvoudiger te maken. 

Aanname bij het ENNPA model is dat de toestandssom Z van het 

macroscopische systeem met een vaste, willekeurige verdeling van de 

magnetische momenten (spins) kan worden gefactoriseerd in bijdragen 

van 'naaste-magnetische-buur' paren. De term naaste magnetische buur 

is verschillend van de eerder gebruikte term naaste buur (ook wel 

aangeduid met NN) in die zin dat nu ook magnetische ionen op niet

naaste-buur roosterplaatsen tot een paar (kunnen) behoren. Met de 

naaste magnetische buur wordt hier dus het dichtstbijzijnde magneti

sche ion bedoeld, al of niet op de dichtstbijzijnde roosterpositie. In 

figuur 3.2 is zo'n verdeling in paren voor een systeem van 8 spins 

weergegeven. Tussen de twee spins van een paar v wordt een Heisenberg

exchange interactie lv verondersteld. De index v is een aanduiding 

voor de grootte van de onderlinge afstand tussen de twee spins en 

daarmee indirect ook voor de grootte van de interactie. Naast de aan-
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ENNPA 

Fig. 3.2 VerdeLing van paren in het ENNPA modeL 

De pijten representeren spin-spin wissel

werkingen. 

wezigheid van paren wordt in het ENNPA model eventueel ook rekening 

gehouden met een cluster-type dat uit drie spins bestaat, de zogenaam

de open triples T0 . Dit is de triple-configuratie waarbij een spin 

twee op dezelfde afstand gelegen naaste magnetische buren heeft, die 

alleen wisselwerken met de centrale spin, niet met elkaar (zie tabel 

3. 1). 

De uitwerking van dit model komt voor het belangrijkste deel neer 

op het bepalen van de statistische verdeling van de verschillende 

paren en triples gekenmerkt door de afstand Rv tussen de spins. Het 

zal duidelijk zijn dat deze statistische verdeling alleen discrete 

waarden kan aannemen afhankelijk van de symmetrie van het kristalroos

ter. De bijdrage van alle mogelijke paren van spins verdeeld over het 

rooster zal, als het aantal spins voldoende groot is, gelijk zijn aan 

de bijdrage van alle mogelijke omgevingen van één centrale spin. Uit

gaande van zo'n centrale spin zijn de roosterplaatsen waarop een ande

re spin zich kan bevinden gerangschikt in bolschillen op afstanden Rv 

{u= 1,2,3, ... } van deze centrale spin (zie figuur 3.3). De u9 schil 
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Fig. 3.3 

Rangschikking van roosterpunten 

in schiLLen om een centraLe pLaats 

in gevaL van een hypothetisch 

twee-dimensionaaL rooster. 

bevat Nv roosterplaatsen. Het totale aantal roosterplaatsen tot en met 

de v 9 schil geven we aan met nv: 

voor u ) 0 en n0 = 0. (3.8) 

De kans dat, uitgaande van een random verdeling van de spins over het 

kristalrooster, er minstens één naaste magnetische buur zich in de u9 

schil bevindt (verondersteld dat alle schillen M<v leeg zijn) is dan 

(3.9) 

De kans op precies twee naaste magnetische buren in de v 9 schil (open

triple) wordt gegeven door 

(3.10) 

We definiëren nu de kans op een paar met onderlinge afstand Rv tussen 

de spins als: 



-20-

(3.11) 

Hierin zijn dus ook de grotere clusters van meer dan drie spins inbe

grepen. In figuur 3.4 is voor verschillende concentraties de kansverde 

ling Pv(x) voor een fee-rooster weergegeven. Hierin is voor kleine 

concentraties duidelijk de aanzienlijke bijdrage af te lezen van ver

der dan de NN-afstand van elkaar verwijderde spins (v>l). 
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fee rooster 

x = 0.014 

0 ENNPA 

~ HPA 

50 

10 15 20 
ll (schil} 

25 30 40 

fee rooster 

x= 0.023 30 

~ 0 

0 ENNPA en c 
~ HPA 10 .... 

20 

20 25 30 
v (schil) 

Fig. 3.4 Kans op het vinden van minstens één magnetische 

buur in schil v (vgl. 3.9), gerepresenteerd door 

het blanco histogram en de kans op een spin met 

minstens één magnetische buur onder de conditie 

dat beide spins niet tot een paar behoren met 

kortere afstand (vgl. 3.12, §3.2.4), 

gerepresenteerd door het gearceerde histogram. 

(a) x=0.014, (b) x:0.023, (c) x:0.056. 

fee rooster 

x = û.056 

0 Et-4NI"A 

l\i1 HPA 

11 (schil l 30 
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3.2.4 Het HPA model 

Naast het hierboven besproken ENNPA model is een ander paarbenade

rings model opgesteld welk eveneens geschikt lijkt voor het beschrij

ven van systemen met lange dracht wisselwerking: het HPA (Hierarchy 

Pair Approximation) model. Dit model is een analogon van een model 

bedacht door Thomas en Rosso voor de beschrijving van de magnetische 

eigenschappen van n-type halfgeleiders [TH086]. Aangezien wij hier te 

maken hebben met systemen die niet zoals bij Thomas en Rosso te bena

deren zijn door een continuüm, is hun model aangepast voor toepassing 

op discrete kristalsystemen. De essentie van het model blijft echter 

hetzelfde, namelijk de veronderstelling dat binnen het magnetische 

systeem paren met de sterkste interacties (= kleinste Rv) zich in een 

singlet grondtoestand bevinden zonder resulterend magnetisch moment. 

De spins zijn 'af gepaard' en magnetische eigenschappen worden dan 

voornamelijk veroorzaakt door de laagliggende energieniveaus afkomstig 

van minder sterke interacties tussen de overblijvende spins. Het is 

derhalve aannemelijk te veronderstellen dat de magnetische eigenschap

pen bij benadering beschreven kunnen worden met een hiërarchie van 

paren, gerangschikt naar toenemende intra-paar afstand ofwel afnemende 

interactiesterkte. We moeten hierbij in gedachten houden dat in tegen

stelling tot bij ENNPA, de beide spins behorend tot een zeker paar 

niet eveneens deel uit kunnen maken van een paar met kleinere afstand 

tussen de spins. Een voorbeeld van een verdeling in een hiërarchie van 

paren is weergegeven in figuur 3.5. De berekening van de statistische 

verdeling van paren is op enkele wijzigingen na, vrijwel identiek aan 

die bij ENNPA. We gaan weer uit van één centrale spin. De kans Pv op 

twee spins op een afstand Rv van elkaar die beiden geen deel uitmaken 

van een ander paar met kleinere afstand (RIJ. <Rv), is nu het product 

van: 

en 

(i) de kans op een magnetische buur op afstand Rv 

(ii) de kans dat beide spins geen deel uitmaken van een paar J.1 met 

RJ.l < Rv 



-23-

HPA 

- I 

Fig. 3.5 VerdeLing van paren in het HPA modeL. 

De pijten representeren spin-spin 

wisseLwerkingen. (Zie ook fig. 3.2}. 

Uitgedrukt in Nv• nv en x leidt dit tot: 

v-1 
[ N [ • 2 Pv(x) = 1-(1-x) v] 1- L P~(x)] 

~=1 

(3. 12) 

De sommatie hierin loopt over alle schillen ~<v. Sommige roosterposi

ties in een schil ~ worden in de sommatie echter niet meegenomen om 

dubbeltelling bij de berekening van (ii) te voorkomen. De kansen dat 

beide spins van paar v niet tot een paar ~ behoren zijn namelijk niet 

onafhankelijk maar hangen af van de afstanden Rv en R~ . Deze afwij

kende sommatie wordt aangegeven met het accent rechts boven het L -
teken. Een gedetailleerde afleiding wordt gegeven in appendix 1. 

De volgens vergelijking (3. 12) berekende statistische verdeling 

van paren is voor de concentraties x = 0.0143, x = 0.0231 en x = 0.056 

eveneens weergegeven in figuur 3.4. Zoals te verwachten blijkt hier

uit een groter aantal paren met grote intra-paar afstand Rv voor het 

HPA model dan voor ENNPA. De paren met kleine Rv zijn in het ENNPA 

model beter vertegenwoordigd. Met behulp van de figuren 3.2 en 3.5 

waarin het principiële verschil tussen het ENNPA- en het HPA model is 
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weergegeven, kan dit ook intuïtief worden ingezien. De pijlen in deze 

figuren geven de interacties tussen de betreffende spins aan. 

3.3 Thermodynamische grootheden van magnetische deelsystemen 

3.3.1 Algemeen 

Nu de verdelingsfuncties van de verschillende paarbenaderings

modellen bekend zijn kunnen de partitiefunctie en de andere relevante 

thermodynamische grootheden berekend worden volgens: 

()() 

z = L ZvPv(x)/2 (3. 13) 
v=1 

()() 

A = .l AvPv(x)/2. (3.14) 
v=1 

Zv en Av stellen de afzonderlijke paarbijdragen voor tot de partitie

functie respectievelijk de magnetische soortelijke warmte, magnetisa

tie of susceptibiliteit van een paar v. De sommatie over de schillen v 

wordt in de praktijk uitgevoerd tot en met schil v waarvoor geldt dat 

en 

V 

.l Pv ~ 0.995 voor ENNPA 
v=l 

V 

,l Pv ~ 0.98 voor HPA. 

v=l 

(3.15) 

(3. 16) 

De verschillende stopcriteria voor de sommaties zijn gevolg van de 

langzamere convergentie van de HPA-kansverdeling vergeleken met die 

van ENNPA. Verder merken we nog op dat in geval van het geïsoleerd 

NN-cluster model de sommatie alleen de eerste schil (v=1) betreft. 

Vooruitlopend op de resultaten aan het eind van deze paragraaf 

laten we in figuur 3.6 alvast het resultaat zien van berekeningen voor 
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de magnetische soortelijke warmte van Zn0 . 97Mn0 . 03Se aan de hand van 

de drie besproken modellen. Hierbij is een long-range interactie ver-

ondersteld tussen de Mn2+-ionen van lv = ]0 Rv=7 
• Bij de hoge tempera

turen zijn de resultaten van de verschillende berekeningen vrijwel 

gelijk. De belangrijkste verschillen tussen de modellen met long-range 

interactie (HPA en ENNPA) en het NN-cluster model doen zich voorname

lijk voor bij lage temperaturen. Hoewel het meenemen van een extra 

NNN-interactie (v=2) in het NN-cluster model al een flinke extra bij

drage geeft tot de soortelijke warmte bij lage temperaturen, is die 

afkomstig van verdere schillen (v>2), ook nog aanzienlijk. Bij deze 

lage temperaturen spelen blijkbaar de kleine interacties afkomstig van 

ver afgelegen schillen (immers 1 ~ R-7) een niet te verwaarlozen rol! 

c: 
·~ 0.3 
c: 
~ 

Cl) 
.lr: 

e 
u 

0.2 

0.1 

0 

x = 0.03 

5 
temperatuur !KI 

.. 

- ENNPA (incl. triplesl 
-- ENNPA 
-- HPA 

NNN 
- NN 

10 

Fig. 3.6 VergeLijking van de magnetische soorteLijke warmte zonder 

magneetveLd verkregen met het NN-cLuster modeL (dunne ge

trokken Lijn), het HPA modeL (punt-streepLijn) en het ENNPA 

modeL (streepLijn). Hierbij is uitgegaan van een fee-roos

ter, x:0.03, 8=5/2, g=2 en een antiferromagnetische inter

actie lu=loRu-7 met lofks=·13K. Tevens is de soorte Lijke 

warmte voor een Next-Nearest-Neighbour (NNN) cLuster modeL 

weergegeven (stippeLLijn) weLk overeenkomt met de eerste 

twee schiLLen uit ENNPA. De dikke getrokken Lijn geeft ENNPA 

berekeningen weer incLusief open tripLes. De inzet geeft een 

gedetaiLLeerder beeLd voor Lage temperaturen. 

15 
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Zoals in het voorgaande reeds meerdere malen naar voren is ge

bracht willen we proberen de magnetische eigenschappen van de SMSC's 

Znl-xMnxSe en Zn1_xfexSe te beschrijven met behulp van het thermodyna

mische gedrag van een aantal eenvoudige deelsystemen (Mn2+/fe2+ -clus

ters) waarin de stof wordt opgedeeld. 

In de volgende twee paragrafen bespreken we de bijdrage van zo'n 

cluster (single, paar of triple) tot de magnetische soortelijke warm

te, de magnetisatie en de susceptibileit, uitgaande van het energie

spectrum van zo'n deelsysteem. Een extra complicatie hierbij wordt 

veroorzaakt door het verschil in electronische samenstelling tussen 

het Mn2+_ en het fe2+_ion resulterend in essentieel verschillend mag

netisch gedrag. Om deze verschillen in uitgangssituatie en de conse

quenties hiervan voor de thermodynamische eigenschappen goed te kunnen 

vergelijken c.q. onderscheiden, worden beide gevallen op een zo ana

loog mogelijke manier behandeld. Voor elk van beide gevallen kan ver

volgens nog onderscheid worden gemaakt in het al of niet aanwezig zijn 

van interactie tussen de magnetische ionen. Daar het meeste onderzoek 

tot nu toe is verricht aan Mn-type semimagnetische halfgeleiders en 

ook de interpretatie hiervan het eenvoudigst is, wordt dit type het 

eerst besproken. Hierna volgt dan de theoretische behandeling voor de 

Fe-type SMSC's waarop, wat betreft het experimentele gedeelte van dit 

afstudeerwerk, de meeste aandacht gericht geweest is. 

3.3.2 DIS's van het type A1-xMnxB 

Een Mn2+_ion met electronconfiguratie [Ar]3d5 heeft een halfgevul

de d-schil resulterend in een totaal baanimpulsmoment L=O en een to

taal spinimpulsmoment S=S/2 . De grondtoestand van het vrije ion aan

geduid met 6s5/2 kan aldus geïnterpreteerd worden als een 6-voudig 

ontaarde spin=S/2 toestand. Dit leidt tot typisch paramagnetisch 

gedrag, dat gekenmerkt wordt door een magnetische soortelijke warmte 

gelijk aan nul, magnetisatie volgens een Brillouin functie en een 

susceptibiliteit evenredig met r-1. (Zie ook fig. 3.12, 3.14 en 3.16). 
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De Hamil toniaan voor een single Mn2+_ion bestaat enkel uit de 

Zeeman-term: 

(3. 17) 

Als we een isotrope Heisenberg-exchange interactie J(Riv) veron

derstellen tussen twee mangaan spins i en v met onderlinge afstand 

Riv=Rv, wordt de Hamiltoniaan voor dit paar gegeven door: 

z z z 
-2lvSi•Sv- ~g(Si +Sv)B , (3.18) 

waarbij lv = l(Rv) de exchange integraal voorstelt, die in het alge

meen afhangt van de afstand tussen de spins. De Hamiltoniaan voor een 

open triple wordt gegeven door: 

z z z z 
-2lv(Si•Sv,l+Si•Sv,2)- ~s(Si+Sv•l+Sv•2)B (3. 19) 

De energie-eigenwaarden behorende bij deze Hamiltonianen voor een 

sigle, paar en een triple zijn gegeven in tabel 3.2. Het energie

niveau schema van een Mn2+_Mn2+ paar zonder een uitwendig magneetveld 

Type Hamilton~aan eigenwaarden 

z z z z 
pv -21v(S 1 ·Sv)-~a(Si+Sv)a. -Ju[SA(SA+l)-2S(S+l)J-~smB 

0 ~ SA ~ 2S, lml ~ SA 

z 
-Ju[S8 (S8+1)-SA(SA+l)-S(S+l)J-~smB , 

0 ~ SA ~ 2S, ISA-SI ~ Sa ~ SA+S, lml ~ Sa 

Tabel 3.2 ·De Hamiltonianen en hun eigenwaarden voor verschillende clustertypen. 
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z 
(B =0) is voor een negatieve waarde van de interactieparameter Iv 

weergegeven in figuur 3.7. 

Als gevolg van de invoering van een interactieterm is de (2S+t)2 -vou-
z 

dig ontaarde toestand van een Mn2+_Mn2+ paar (B =0) nu opgesplitst in 

6 niveaus, elk behorende bij een totale spin 0 ~ SA ~ 2S. Deze opsplit 

sing (en dus de aanwezigheid van een interactie) zal het sterkst tot 

uiting komen in de magnetische soortelijke warmte, die nu wel een bij

drage ongelijk aan nul zal opleveren. We merken nog op dat de grond

toestand van het paar een singlet (SA=O) is overeenkomstig de anti

ferromagnetische interactie. 

UJ 

l3 
0:: 
UJ z 
UJ 

I Mn2+- Mn2+ I 

301JI 

201JI 

121JI 

6 UI 

21JI 
0 

(11) 

(9) 

(7) 

(5) 

(3) 

(1) 

Fig. 3.7 

Energieniveaus voor een paar 

Mn2+_ionen met een antiferro-

magnetische koppeLing (J<O) 

en 8=512. Tussen haakjes is 

teLkens de ontaardingsgraad 

van het betreffende niveau 

weergegeven. 
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~o~_r!_e.!_ij_k~ !_a.!:_m!_e 

Met de relaties uit §3.2.1 en het energiespectrum uit figuur 3.7 

is de magnetische soortelijke warmte berekend voor een paar met AF 

exchange interactie ]. We zien in figuur 3.8 dat deze sterk lijkt op 

een zogenaamde Schot tky-anomalie: een bultvormige soortelijke warmte 

karakteristiek voor een twee-niveau systeem met energieverschil A 

waarbij het maximum ligt bij ~A/2k8 [JON84]. In ons geval treedt een 

maximum op bij een tempera tuur ~IJ I /k8 overeenkomstig het eerste 

energieverschil, dat echter vanwege het (eindig) aantal hoger liggende 

niveaus enigszins verbreed is naar hogere temperaturen. 

Voor de overige thermodynamische grootheden zoals soortelijke 

warmte in veld, magnetisatie en susceptibiliteit is het nodig de mag

neetveldafhankelijkheid van de energieniveaus te kennen. In dit geval 

van een zuiver spinsysteem (8=5/2, L=O) is die eenvoudig. Met de 

eigenwaarden uit tabel 3.2 is gemakkelijk in te zien dat alle energie

niveaus, voor zover geen singlet, opsplitsen met een bedrag evenredig 

met het aangelegde magneetveld. In figuur 3.9 en figuur 3.10 zijn deze 

opsplitsingen als functie van het veld weergegeven voor een single en 

een paar. Om de verschillen tussen single en paar, oftewel de invloed 

van het invoeren van een interactie, beter onderling te kunnen verge-

ä ., 
:f 
~ 
e .... 

0.!1 

0.4 

0.2 

0 5 10 15 

Fi.g. 3.8 

Magnetische soortelijke warmte 

per Mn-ion, zonder magneetveld, 

voor een paar- en triple-con

figuratie met antiferromagne

tische interactie ]. 
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lijken is het energieschema van het single omgerekend naar dat van een 

systeem van twee singles (zonder interactie), aangegeven als een paar 

met 1=0. We zullen dit in het vervolg vaker doen en spreken dan van 

paren mét en zonder interactie in plaats van paren en singles. De 

figuren 3.11 t/m 3.16 geven de hieruit berekende magnetisaties M en 

susceptibiliteiten X weer voor beide cluster-typen. De figuren worden 

I Mn2• -Mn2• I 
J=O 

m1•m2 =-s 

-4 

-3 

-2 

-1 

136)-

·1 

•2 

•3 

•4 

·5 

0 MAGNEETVELD -

Ftg. 3.9 

Energtentveaus voor een systeea 

van tmee stngles (zonder tnteractte), 

a.ls (W1Ctte van het 111agneetveld. 

301JI 1111 

1201JI 
LIJ 
i3 
IX 
LIJ z 
LIJ 

121JI 

2 3 z 
!ll'aB 121JI 

m=o 

5 

Ftg. 3.10 Energtentueaus voor een Jn2+-Jn2+ paar 

aet AF-exchange tnteractte 1 a.ls fWlCtte 

van het aa.gneetveld. 
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hieronder toegelicht. Tevens is de magnetisatie van een open triple 

weergegeven (fig. 3.llb) die in §4.3 nog ter sprake zal komen. 

Het stapvormige gedrag van de magnetisatie bij lage temperaturen 

zoals zichtbaar is in figuur 3.lla, is een direct gevolg van de anti

ferromagnetische koppeling tussen de spins. Bij lage temperatuur be

vinden bijna alle paren zich in hun niet-magnetische grondtoestand 

(totale spin SA=O) zodat deze geen bijdrage leveren tot de magnetisa-

z 
tie. Wanneer nu het veld toeneemt zodat g~sB ~ 21]1, wordt plotseling 

de grondtoestand gevormd door de toestand met SA=m=l (zie fig. 3.10). 

Deze geeft een Brillouin-achtige bijdrage aan de magnetisatie van 
z 

g~sB per Mn-ion waardoor deze een stapvormige verandering ondergaat. 

20 (T) 30 

Ff.g 3.11a 

Magnetisatie per In-ion voor 

een singLe (I= 0} en een paar 

met verschiLLende interacties: 

Jlka=-lK, Jlks=-5K en Jlka=-10K. 
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Fig. 3.11. Xagnetisatte van een single aLs functie 

uaa de tellipera tuur voor veLden B=lT, B=ST 

enB=lOT. 
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Xagnetisatie van een paar ~~et AF interactie 
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Magnetisatie van een paar liet AF interactie 

Jlke=-lK en Jlke=-5K ats functie van de 

temperatuur, bij vetden aLs aangegeven in 

de figuur 

Gelijksoortige overgangen treden op bij de andere veelvouden van 
z 

Ql.lBB /(2111) totdat de verzadigingsmagnetisatie bereikt is (en alle 

spins ontkoppeld zijn). Dit verschijnsel van stapvormige magnetisatie 

kan aldus, wanneer het bereik voor de magneetvelden dit toelaat, ge

bruikt worden om direct uit het experiment de grootte van een AF 

exchange interactie te bepalen [LAS87,AGG85,SHA84]. In de figuren 3.12 
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en 3.13 is de magnetisatie van een single en een paar weergegeven voor 

verschillende temperaturen. Figuur 3. 12 geeft het eerder genoemde 

paramagnetische gedrag van een single weer. Figuur 3.13 laat zien dat 

het stapvormige gedrag van M bij een paar verbreedt bij toename van de 

temperatuur. In de figuren 3.14 en 3.15 is de magnetisatie voor beide 

clusters expliciet als functie van de temperatuur weergegeven. Beide 

figuren vertonen een gelijksoortig dalend verloop met de temperatuur 

en hebben een maximum voor T~. Echter voor het paar met interactie is 

de hoogte van dit maximum afhankelijk van de grootte van B/1]1, pre

ciezer gezegd: van de totale spin van het paar in de bij dit veld beho 

rende grondtoestand (zie fig. 3.10). 

In figuur 3.16 is het voor de hoge temperatuur-susceptibiliteit 

kenmerkende paramagnetische Curie- en antiferromagnetische Curie-Weiss 

gedrag te zien. De snelle toename van de inverse susceptibiliteit 

oftewel het verdwijnen van X. voor T~ is te verklaren met de sterke 

AF koppeling die plaatsvindt bij temperaturen die klein zijn in verge

lijking met de interactie-energie (~IJl). 
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In Fe-type SMSC's is de situatie geheel anders dan bij Mn-type 

SMSC's. De [Ar]3d6 electronconfiguratie van het vrije fe2+_ion heeft 

volgens de regels van Hund een spectroscopische 5D (L=2,8=2) grondtoe

stand welke een energie van ca. 20 000 cm-1 verwijderd is van de 

dichtstbijzijnde 3p en 3H niveaus [LOW60]. We mogen dus verwachten dat 

de door Baranowski et at. [BAR67] en Slack et at. [SLA69] waargenomen 

laagste niveaus voor het Fe2+ -ion in een kristalrooster (met een 

energie van ca. 10-100 cm-1), welke bepalend zijn voor het magnetisch 

gedrag bij lage temperaturen, afkomstig zijn van deze 5D grondtoe

stand. Het 5D grondniveau van een vrij fe2+_ion is 25-voudig ontaard. 

Aangezien het baanimpulsmoment L. in tegenstelling tot bij Mn2+, onge

lijk aan nul, is leidt wisselwerking met het tetraëdisch kristalveld 

en spin-baan koppeling tot een opheffing van deze ontaarding. Uit een 

groepentheoretische beschouwing (zie Appendix 2) blijkt dat deze op

splitsing leidt tot een magnetisch inactieve singlet grondtoestand 

resulterend in Van Vleck paramagnetisch gedrag [TWA85,MAH70]. Toevoe

ging van een Heisenberg d-d exchange interactie is vanwege de aanwe

zigheid van een baanimpulsmoment ongelijk nul een stuk gecompliceerder 

dan bij een zuiver spin-systeem. Toch willen we evenals in §3.3.2 het 

effect van een interactie tussen twee Fe2+-ionen bestuderen. 

Om zo eenvoudig mogelijk te beginnen bekijken we in eerste instan

tie een enkel fe2+ -ion in een fee-kristalrooster. De Hamil toniaan 

hiervoor wordt gegeven door de volgende uitdrukking: 

waarbij 

L en S 

=J{ +J{ + J{ 
so 

( + J{ ) 
z F CF 

J{ = Hamiltoniaan van het vrije ion zonder 
F 

wisselwerking, 

J{ = kristalveld potentiaal, 

~~ = ÀL•S = spin-baan wisselwerkingsterm, 

J{ = (L+2S)JL •B = Zeemanterm. 
z B 

zijn de spin- en baanimpulsmomentoperatoren, 

(3.20) 

spin-baan 

À is de spin-baan 

parameter. Het tetraëdisch kristalveld afkomstig van de vier omringen

de Se-atomen veroorzaakt een opsplitsing A van de (2L+1)(2S+1)-voudig 
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ontaarde 5o grondtoestand in een 5E baan-doublet en een hoger gelegen 

5T baan-triplet. Voor 11-VI semimagnetische halfgeleiders met een 

grote bandafstand is A van de orde 3000 cm-1 . Spin-baan wisselwerking 

splitst het 10-voudig ontaarde 5E niveau verder op in vijf subniveaus 

op onderling ongeveer gelijke afstand (6À2/A) : een singlet A1 , een 

triplet T1 , een doublet E, een triplet T2 en een singlet A2 . Aanleggen 

van een magneetveld heft ook de overgebleven ontaardingen op. Een en 

ander is schematisch weergegeven in figuur 3.17. 
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Fig. 3.17 Opsplitsing van de Sn grondtoestand 

van Fe2+ (d6) ten gevolge van een 

tetraëdisch kristalveld (VcF), 

spin-baan wisselwerking (M.•S) en 

een uitwendig magneetveld ((L+2S)~ •B). 
B 
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Een exacte berekening van de energieniveaus van XS is uitgevoerd, 

gebruik makende van de 25 basisfuncties l~i> gegeven door Slack et aL. 

[SLA69], welke eigenfuncties zijn van X + K behorende bij de toe-
F CF 

standen SE en Sr. Voor details van deze berekening wordt verwezen naar 

appendix 2. Enkele van de voor ons van belang zijnde laag liggende 

niveaus zijn weergegeven in figuur 3.18a. De gebruikte waarden van de 

parameters À en A zijn gebaseerd op experimentele waarden uit de lite

ratuur [MAH70]: À = 85 cm-1 ; A = 2930 cm-1. Om vergelijking met de 

hierna volgende situatie (inclusief exchange interactie) mogelijk te 

maken is het energieniveau-schema wederom omgerekend naar dat van een 

paar van twee niet-wisselwerkende Fe2+ -ionen (]=0). 

Vervolgens introduceren we een Heisenberg exchange interactie 

tussen twee fe2+_ionen van de vorm 

(3.21) 

De Hamiltoniaan van een paar kan dan geschreven worden volgens: 

p p KP p p 
K = K + +K + Kexch (+ K ) (3.22) 

F CF so z 
p 

Fe2+_ionen zonder waarbij x = Hamiltoniaan van de twee vrije 
F 

LS-koppeling, 
p x = kristalveld potentiaal, 
CF 

KP = ÀL1•S1 + ÀL2·S2, 
so 

De indices 1 en 2 duiden op de verschillende Fe2+_ionen in het paar. 

De verwachte interactie-energie ] is van dezelfde grootte-orde als de 

energie-opsplitsing ten gevolge van de spin-baan wisselwerking (zie 
p 

fig 3.18 en [LEW87]). Daarom wordt de Hamiltoniaan K voor een paar 
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Fig. 3.18 (a) Laag Liggende energieniveaus voor een singLe 

Fe2+_ion (1=0) en een paar Fe2+_ionen met exchange 

interactie Jlk8=-5K, Jlks=-10K en Jlk8=-15K berekend 

met A=2930 cm-1 en À=-85 cm-1. De getaLLen bij de 

niveaus geven de ontaardingsgraad aan. 

(b) Idem aLs bij (a) maar nu berekend m.b.v. de 

spin-baan parameter voor het vrije ion: À=-103 cm-1. 
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met interactie exact opgelost. Hierbij wordt weer gebruik gemaakt van 

dezelfde kristalveld-eigentoestanden als bij het single-ion geval. De 

basisfuncties van een fe2+_fe2+ paar worden gevormd door de producten 

l'i'i>ll'i'j>2 van single-ion basisfuncties. De zo verkregen 625 paar

basisfuncties zijn onder te verdelen in de volgende vier sets van 
p p 

eigenfuncties van K + K elke set behorend bij dezelfde energie. 
F CF 

Tussen haakjes is het aantal basisfuncties behorende tot een bepaalde 

set aangegeven: 5E5E (100), 5E5r (150), 5r5E (150). en 5r5r (225). 

Uitgedrukt in deze basis wordt de Hamiltoniaan KP uit vgl. 3.22 een 

625x625 matrix. Diagonalisatie van deze matrix levert alle 625 eigen

waarden van het energiespectrum op waarbij mixing tussen de vier bo

vengenoemde niveaus automatisch in rekening wordt gebracht. Het resul

taat is voor lage energieën en zonder uitwendig magneetveld weergege

ven in figuur 3.18 voor een aantal waarden van de interactiesterkte ]. 

Uit deze figuur blijkt dat de grondtoestand van een paar met 

AF-exchange wisselwerking eveneens een singLet is, echter het eerste 

aangeslagen niveau ligt nu dichter bij het grondniveau, afhankelijk 

van de gebruikte waarde voor ]. Ook de ontaardingsgraad is, evenals 

die van de andere niveaus, verlaagd door toevoeging van de spin-spin 

interactie. 

§_o~_r.!_e.!_i.J..k~ !_a.!:_m.!_e 

De magnetische soortelijke warmte zonder veld, berekend met deze 

energieniveaus, is voor de gevallen ]=0 en Jto weergegeven in 

figuur 3.19. Alle curven vertonen een geprononceerd maximum dat in de 

gevallen met ]~0 bij een ca. tweemaal zo lage temperatuur ligt dan in 

het geval ]=0, in overeenstemming met het ongeveer gehalveerde ener

gieverschil tussen de grondtoestand en de eerste aangeslagen toestand. 

De afgenomen hoogten van deze maxima in geval van interactie, is een 

direct gevolg van de lagere ontaardingsgraad van het eerste aangesla

gen niveau (fig 3.19). We kunnen op deze plaats alvast enkele opmer

kingen maken in verband met de berekeningen aan Mn2+ -clusters uit 

§3.3.2. In de eerste plaats valt op dat (in tegensteling tot bij Mn2+) 

niet wisselwerkende Fe2+_ionen wel degelijk een bijdrage leveren tot 

de soortelijke warmte in het door ons beschouwde temperatuurgebied. 

Dit als gevolg van de kristalveld- en spin-baan wisselwerking. Een 

gevolg hiervan is ook dat de vorm van de soortelijke warmte curve bij 
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Soortettjke ~te van een Fe2+.fe2+ paar 

ats functte van de teaperatuur voor ]=0, 

]lka=·5K, Jlka=·10K en Jlka=·15K. Het gevat 

]=0 koat overeen met dat van een stngte. 

het invoeren van een interactie minder sterk verandert en minder 

gevoelig is voor de precieze grootte van 1. De laagst liggende energie 

niveaus worden immers voor een belangrijk deel bepaald door de groot

te van de parameters À en A. Daar er geen eenvoudige relatie bestaat 

tussen de ligging van deze energieniveaus en de spin-spin interactie

parameter 1 (zoals bijvoorbeeld bij een Schottky-anomalie) is deze 

laatste niet direct uit de figuur van de soortelijke warmte af te 

lezen. Dit maakt de interpretatie van metingen en het schatten van een 

experimentele waarde van 1 een stuk moeilijker. 

Aanbrengen van een magneetveld (van enkele Tesla's) zorgt voor een 

extra term in de Hamil tonianen voor een single en een paar. Eerste 

orde (bijna) ontaarde storingsrekening, welk neerkomt op het diagona

liseren van een 10x10 respectievelijk een 100x100 matrix (voor de 

niveaus afkomstig van de 10 5E resp. de 100 5E5E kristalveld-eigen

toestanden), levert de energie eigenwaarden als functie van het 

B-veld. De resultaten zijn afgebeeld in figuur 3.20 en figuur 3.21. 
z 

Deze laten zien dat voor B #0 alle ontaarding opgeheven is. Verder is 

hieruit te concluderen dat voor niet te sterke velden de soortelijke 

warmte bij lage temperaturen (T~-30K) nauwelijks zal veranderen ge

zien de geringe veldafhankelijkheid van de lage energieniveaus tot 
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velden van een paar Tesla. Dit geringe veld-effect is het sterkst voor 

een paar mét exchange interactie. 

HAG.EETvao [Teslal 

Ftg. 3.20 

OpspLitsing van de energieniveaus 

van twee niet wissetwerkende Fe2+_ 

ionen (]=0) in een magneetveLd. 

De gebruikte waarden voor À en A 

zijn ontLeend aan [HAH70]. 

40 

20 
g 

; ... 
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-10 

.6• 2930 cm·' 
A• -85cm~ 

J = -51( 

Fig. 3.21 

10 
MAGNEETvan [T.Sal 

15 

OpspLitsing van de energieniveaus 

van een Fe2+-Fe2+ paar met AF exchange 

interactie: Jlk8=-5K. À en A aLs in 

fig. 3.20. 
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Op analoge wijze als bij de Mn-type SMSC's kunnen nu ook de andere 

thermodynamische grootheden Mi en Xi berekend worden. Het gedrag hier

van bij lage temperaturen wordt vooral bepaald door de magnetisch 

inactieve grondtoestand van beide configuraties. Deze singlet toestan

den leiden tot het zogenaamde Van Vleck paramagnetisch gedrag, waarvan 

we hieronder in het kort enkele kenmerken bespreken. 

De grondtoestand bezit geen magnetisch moment, ofwel het diagonaal 
z z 

matrix element van de magnetisch moment operator M (L +2S ) is gelijk 
8 

aan nul. Aanbrengen van een magneetveld leidt daarom in eerste instan-

tie niet tot een lineaire opsplitsing van de energieniveaus met het 

B-veld zoals bij zuivere spin-systemen. Mixing met hoger gelegen toe

standen zorgt echter voor een geïnduceerd magnetisch moment evenredig 

met B, leidend tot een voor kleine velden kwadratische veldafhanke

lijkheid voor het grondniveau. Bij lage temperaturen bevindt nagenoeg 

de gehele populatie zich in de grondtoestand en is dit geïnduceerde 

magnetisch moment bepalend voor een lineair met B verlopende magneti

satie. Bovendien leidt deze volledige bezetting van de grondtoestand 

tot een temperatuuronafhankelijke susceptibiliteit bij lage T, het 

belangrijkste kenmerk van Van Vleck paramagnetisme. Voor hoge tempera

turen is de susceptibiliteit van de gebruikelijke Curie-(J=O) of 

Curie-Weiss (J<O) -vorm, hoewel het mechanisme van de magnetisatie 

hier de polarisatie van de eigentoestanden van het systeem is en niet 

de herverdeling van de bezetting over de verschillende spin-toestanden 

zoals bij een gewone paramagneet. 

De uitkomsten van de berekeningen zijn voor de gevallen mét en 

zonder interactie op eenzelfde manier te interpreteren. De resultaten 

van de magnetisatieberekeningen zijn weergegeven in de figuren 3.22 

t/m 3.25. In beide gevallen (J=O, ]#0) is M voor velden tot enkele 

Tesla's evenredig met B (fig.3.22 en 3.23). De helling is voor lage 

temperaturen onafhankelijk van T welk in de figuren 3.24 en 3.25 met M 

als functie van T resulteert in een maximum bij lage T. Dit constante 

niveau hangt alleen af van de grootte van het veld, dat immers de 

grootte van het geïnduceerde moment bepaalt. Ook dit is een essentieel 

verschil met de behandelde Mn2+_systemen waarbij de magnetisatie bij 

lage temperaturen alleen afhangt van de spinwaarde in de grondtoe

stand. Uit vergelijking van de figuren voor ]=0 met J#O volgt nog dat 
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Fig. 3.22 Magnetisatie uan een Fe2•-ton als 

functie uan het magneetoeld bij 

oerschi U ende temperaturen, 

À en A als in fig. 3.20. 
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Fig. 3.24 Magnetisatie uan een Fe2•-ion als 

functie uan de tentperatWlr, ooor 

oerschillende oelden. 

À en A als in fig. 3.20. 
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Fig 3.23 Magnetisatie uan een Fe2•-fe2+ paar 

met AF interactie JIRe=-5K, uoor 

oerschillende tentperaturen. 
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À en A als in fig. 3.20. 
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Fig. 3.25 Magnetisatie uan een Fe2•-fe2+ paar 

~aet AF interactie JIRe=-5K, uoor 

oerschillende uetden. 

À en A als in fig. 3.20. 
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AF interactie de grootte van de magnetisatie bij een zekere B en T, 

evenals de temperatuurafhankelijkheid, doet afnemen. Figuur 3.26 ten

slotte geeft de susceptibiliteit als functie van de temperatuur. Voor 

zowel het enkele Fe2+_ion als het paar is X bij zeer lage temperaturen 

constant (a). voor hoge temperaturen heeft X een y-1 en (T-e)-1 ver

loop voor ]=0 respectievelijk ]#0. 

Gebruik makende van de in paragraaf 3.3 berekende thermodynamische 

eigenschappen van de verschillende deelsystemen, zijn we nu in staat 

met behulp van de statistische modellen uit paragraaf 3.2, thermodyna

mische grootheden als magnetische soortelijke warmte, magnetisatie en 

susceptibiliteit te berekenen van verdunde magnetische systemen, zoals 

genoemd in hoofdstuk 2, en deze te confronteren met het experiment. 

4 

Fe2~ Fe2
• 

6:2930 cm-1 

A= -85 cm-1 

200 
TIK) 

Fig. 3.26 {a} SusceptibiLiteit aLs functie van de temperatuur 

voor een singLe (]=0) en een paar {Jiks=-5K} bij 

B=0.4 T. (b) Inverse susceptibiLiteit voor singLe en 

paar. 
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Hoofdstuk 4 

Znl-xMnxSe: EXPERIMENTEN EN INTERPRETATIE. 

t, .1 Introductie 

In dit hoofdstuk worden enkele voorheen verkregen experimentele 

resultaten van magnetische metingen aan ZnMnSe nogmaals gepresenteerd. 

Voor een compleet overzicht wordt verwezen naar [TWA871]. Ons doel is 

hierbij tweeledig: in de eerste plaats willen we nagaan of en in hoe

verre het mogelijk is eerder verrich~e soortelijke warmte- en magneti

satie meti11~;en aan Znl-xMnx.:>t:: te beschrijven en verklaren met moaellen 

die een long-range interactie tussen de Mn-spins in rekening brengen. 

We beschikken hiervoor over het reeds bij de beschrijving van andere 

SMSC's succesvol geleken ENNPA model [JON87,DEN862] en het hier geïn

troduceerde HPA model, die beide in hoofdstuk 3 besproken zijn. In de 

tweede plaats wordt een poging gedaan de bij lage temperaturen optre

dende discrepantie tussen experiment en modelvoorspellingen te verkla

ren met een additionele anisotropie in het spin-systeem. 

De experimenten beschreven in dit en het volgende hoofdstuk zijn 

voor een belangrijk deel uitgevoerd binnen de groep Magnetische Orde

ningsverschijnselen in het temperatuurgebied van 0.4 - 50 K. 

SoorteLijke warmte 

De bepaling van de soortelijke warmte is gedaan volgens de adiaba

tische heat-pulse methode. Het principe is als volgt: 

een hoeveelheid warmte AQ wordt toegevoerd aan een adiabatisch opge

hangen preparaat. Uit de gemeten temperatuurstijging AT wordt vervol-

gens de soortelijke warmte C = ~ van het preparaat bepaald. Voor het 

temperatuurgebied tussen 0.4 K en 3 K beschikt de groep over een 3He 

-opstelling, terwijl voor experimenten tussen ca. 1.6 K en 30 K een 

soortgelijke 4He -opstelling ter beschikking staat. Tevens is er de 

mogelijkheid soortelijke warmte metingen uit te voeren in aanwezigheid 

van een uitwendig statisch magneetveld tot ca 3 Tesla. Beide opstel

lingen worden uitvoerig besproken door Denissen [DEN861]. De 4He-op-
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stelling en de gebruikte meetmethode wordt bovendien uitgebreid behan

deld door Emmen [EMM88]. De magnetische of excess soortelijke warmte 

wordt verkregen door van de gemeten soortelijke warmte de roosterbij

drage van zuiver ZnSe, die in een eerdere sessie gemeten is, en een 

eventuele hyperfijnbijdrage afkomstig van Mn-kernen af te trekken. 

Hierbij gaan we van de veronderstelling uit dat deze rooster soorte

lijke warmte niet (noemenswaardig) verandert bij het vervangen van Zn

door Mn- (of Fe-) ionen. Echter voor grote concentraties Mn (of Fe) 

zal deze veronderstelling vanwege de kleinere massa van de gesubstitu

eerde ionen en dientengevolge hogere Debije-temperatuur niet langer 

juist zijn. De rooster soortelijke warmte van ZnSe is weergegeven in 

figuur 4. 1. 
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Fig. 4.1 Rooster soortelijke warmte 

van ZnSe. 
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SusceptibiLiteit 

De lage temperatuur susceptibiliteit is gemeten met een AC-metho

de, en wordt daarom ook wel dynamische susceptibiliteit genoemd. Een 

klein wisselend magneetveld (1 à 2 Gauss) veroorzaakt ten gevolge van 

wederkerige inductie een spanning in een spoelenstelsel. Deze induc

tiespanning is evenredig met de susceptibiliteit van het sample dat in 

de meetspoel is geplaatst. Met behulp van een 4He- circuit zijn metin

gen vanaf ca 1. 2 K mogelijk. Een uitgebreider beschrijving van de 

opstelling en meetmethode is weer te vinden in [DEN861]. 

4.2 Soortelijke marate: resultaten en interpretatie 

In figuur 4.2 worden de resultaten van de soortelijke warmte 

metingen zonder magneetveld getoond. Zoals in hoofdstuk 2 al is ver

meld, treedt er geen anomalie op in de magnetische soortelijke warmte 
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Fig. 4.2 Magnetische soortelijke warmte van 

Zn 1 -xMnxBe voor verschiltende x. 

De pijten dutden de gemeten freezing 

temperaturen aan (zie ook fig. 2.2). 
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bij de freezingtemperatuur Tf, aangeduid met de pijlen. Bij de hogere 

concentraties zien we een breed maximum dat verschuift naar hogere 

temperaturen bij toenemende Mn-concentratie x. Bij lage concentraties 

wordt geen maximum waargenomen daar deze liggen bij temperaturen lager 

dan 0.4 K, de laagst haalbare temperatuur met de 3He-opstelling. 

Resultaten van de in hoofdstuk 3 besproken ENNPA- en HPA-modelbe

rekeningen zijn hieronder weergegeven in figuur 4.3. Voor de NN-inter

actie (v=l) is de waarde J11k8 = -13 K genomen, die volgt uit de stap

vormige magnetisatie bij hoge magneetvelden, gerapporteerd door 

Shapira et aL. [SHA84]. Voor de dracht van de long-range interactie is 

gekozen voor een R-afhankelijkheid volgens een machtsfunctie met expo

nent -7, die volgt uit de helling van het fase diagram (log x-log Tr) 

[TWA87 1
]. Het bestaan van een verband tussen de freezing temperatuur 

0 
E -::::l 
C1l 0.10 -E 
c.. 
tQ 
~ 

0 

• • Zn1_xMnxSe 

1.0 2.0 
temperatuur ( K) 

= ENNPA 
--- HPA 

x =0.056 

3.0 

Fig. 4.3 Magnetische soortelijke warmte van 

Zn1 -xMnxSe berekend volgens ENNPA en HPA, 

met een long-range interactie zoals be

schreven in de tekst. De getrokken lijnen 

representeren ENNPA berekeningen inclusief 

triples. 
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Tf en de concentratie x is eenvoudig in te zien wanneer men bedenkt 

dat de temperatuur waarbij de spin-glas overgang plaatsvindt van 

dezelfde grootte-orde moet zijn als de gemiddelde interactie energie. 

Deze hangt bij LR-interactie weer af van de gemiddelde afstand R tus

sen de spins die weer direct gerelateerd is aan de concentratie. Als 

enige vrij te kiezen parameter blijft over de sterkte van de long

range interactie 1v (v>2). Deze is zodanig gekozen dat de beste simul

tane 'fits' worden verkregen voor de lage concentra ties x::O. 014, 

x=0.023 en x::0.056, alsmede voor de magnetisatie experimenten die 

hierna worden besproken. De in de berekeningen gebruikte LR-interactie 

J(Rv) is aldus als volgt te schrijven: 

1NN/k8 = 11/ks = -13 K 

JLR/kB = 1vlk8 = -1Rv-7 K, v>1 

( 4. 1) 

(4.2) 

met Rv uitgedrukt in eenheden van de NN-afstand R1 . In tabel 4.1 zijn 

de interactiesterktes weergegeven voor de eerste 3 schillen 

(v=l t/m 3). 

ltlks 12/kB 13/kB 

-13 K -0.62 K -0.12 K 

TabeL 4.1 De interactiesterkte 1v voor 
de eerste drie schiLLen. 

Uit figuur 3.6 bleek al dat de bijdrage tot de soortelijke warmte 

van alléén de eerste twee buren (1NN en JNNN) voor lage temperaturen 

gering is vergeleken met die van het ENNPA- en HPA-model. De experi

menten tonen duidelijk aan dat de magnetische soortelijke warmte bij 

deze temperaturen wel degelijk een aanzielijke waarde oplevert. Het 

NN- en NNN-model geven dus duidelijk een onbevredigende beschrijving. 

Vandaar dat berekeningen met deze modellen hier achterwege zijn gela

ten. Daarentegen is het ENNPA-model nog uitgebreid met de mogelijkheid 

van open-triple configuraties naast paarconfiguraties. Het resultaat 

is eveneens weergegeven in figuur 4.3. Uit berekening met concentra-
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ties xzO.lO is gebleken dat modellen met alleen paren (en eventueel 

triples) duidelijk tekort schieten voor het geven van een adequate 

beschrijving van het thermodynamische gedrag van deze magnetische 

systemen. 

Uit figuur 4.3 blijkt dat berekeningen met het ENNPA en het HPA 

model voor de laagste twee concentraties vergelijkbare resultaten 

opleveren, terwijl voor x::0.057 het ENNPA model de experimenten wat 

groot te-orde betreft, duidelijk beter benadert. ENNPA berekeningen 

waarbij afzonder 1 ijk rekening wordt gehouden met de bijdragen van 

(open) triples, geven in het hier beschouwde temperatuurgebied geen 

significante verschillen met die waarbij triples en andere hogere orde 

clusters als paren worden behandeld. 

De verklaring hiervan kunnen we zoeken in de statistische verde

ling van de paren en triples over de schillen (en dus de interactie

sterktes lv), die in het door ons beschouwde temperatuurgebied 

(0.4K-3K) van belang zijn. Uit tabel 4.1 volgt dat NN-paren (v=2) in 

dit temperatuurgebied de belangrijkste bijdrage tot de magnetische 

soortelijke warmte Cm zullen leveren. In de figuren 3.4a t/m 3.4c is 

te zien dat de fractie paren in beide modellen voor de concentraties 

x=0.014 en x::0.023 niet veel van elkaar verschillen terwijl bij 

x=0.056 ENNPA een ca. 50% groter aantal paren uit de tweede schil 

meeneemt dan HPA, resulterend in een eveneens ongeveer 50% hogere Cm. 

Het geringe effect van de de invoering van triples is enigszins in te 

zien met behulp van figuur 3.8 waarin de soortelijke warmte voor een 

paar en een triple uit dezelfde schil v zijn weergegeven. Uit de fi

guur blijkt dat de bijdrage van een triple tot Cm naar iets hogere 

temperaturen is verschoven vergeleken met die van een paar. Dit zal in 

de totale berekening echter pas duidelijk tot uiting komen wanneer de 

fractie triples in de ve schil even groot of groter wordt dan de frac

tie paren. Dit is bij ons voor de 29 schil en x~0.056 nog niet het 

geval. 

Ondanks de redelijke tot goede globale overeenkomst van beide 

paarbenaderingsmodellen met de experimenten treden er systematische 

afwijkingen op. Het sterk oplopen van de soortelijke warmte bij de 

allerlaagste temperaturen wordt door de modellen niet verklaard. Aan 

het eind van dit hoofdstuk komen we hierop nog terug. 
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4.3 ~agnetisatie: een herinterpretatie van eerdere experimenten 

In deze paragraaf willen we nagaan of het mogelijk is eerder gepu

bliceerde magnetisatiemetingen [TWA84] die 'gefit' zijn met een feno

menologische Brillouin functie met effectieve spin en effectieve tem

peratuur, met de hier behandelde modellen te beschrijven. Hiertoe 

veronderstellen we weer dezelfde interactie-parameters (lNN·lLR·n) 

zoals gebruikt bij de beschrijving van de soortelijke warmte data. 

Enige resultaten zijn, tezamen met de metingen weergegeven in de figu

ren 4.4 t/m 4.6. 

Voor de laagste concentratie (x=O.Oll), weergegeven in figuur 4.4, 

zijn de modelberekeningen goed in overeenstemming met de metingen en 

geven een redelijk nauwkeurige voorspelling van de schijnbare (ook wel 

technische) verzadiging: het plateau dat optreedt bij een veld van ca. 

15 Tesla. HPA berekeningen geven bij hoge velden een iets kleinere 

magnetisatie hoewel het verschil met ENNPA nauwelijks significant is. 
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Fig. 4.6 

Magnetisatie van Zno.e97Mno.1o3Se. 

De Lijnen representeren modeLberekeningen 

uitgaande van paren, met ] 1 /ke=-13K en 

lv/ka=-71R7 K. De berekeningen zijn uitge

voerd voor x=0.06. 

Fig. 4.5 

Magnetisatie van Zno. 96Mno. 06Se. 

De Lijnen representeren modeLbe-

rekeningen uitgaande van paren, 

met J1/ke=-13K en lv/ka=-71R7 K. 

De berekeningen zijn uitgevoerd 

voor x=0.103. 

ENNPA en HPA berekeningen voor de hogere Mn-concentraties (x=0.05 

en x= 0.103) weergegeven in figuur 4.5 en 4.6, geven alleen voor de 

hoogste temperaturen (T=20K en T=30K) een redelijke overeenstenuning 

met het experiment. Verschillen tussen ENNPA en HPA zijn ook bij deze 
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concentraties niet van betekenis. Voor de laagste temperaturen 

(T=l.8 K en T=4.2 K) is de berekende schijnbare verzadiging duidelijk 

te laag. Wanneer nu echter ook triples exact worden meegenomen in de 

berekeningen, worden heel bevredigende resultaten verkregen. Deze zijn 

weergegeven in de figuren 4.7 en 4.8. Meenemen van triples bij de 

allerlaagste concentratie (x=O.Oll) heeft geen effect. 
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Fig. 4.7 

Magnetisatie van Zno.96Mno.o6Se. 

De getrokken lijnen representeren 

ENNPA berekeningen inclusief triples. 

Fig. 4.8 

Magnetisatie van Zno.&97Mno.to3Se. 

De getrokken lijnen representeren 

ENNPA berekeningen inclusief triples. 
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Bovenstaande is te verklaren wanneer we alle bijdragen tot de 

totale magnetisatie afkomstig van de verschillende paren en triples, 

wat nader analyseren. De statistische verdelingen van paren en triples 

zijn voor de verschillende modellen weergegeven in tabel 4.2. 

HPA/ENNPA ENNPA incl. triples 

x 2:Pv, v>1 P1(x) Pf(x) PICx) 

0.012 0.865 0.135 0.126 0.008 

0.06 0.476 0.524 0.396 0.128 

0.103 0.271 0.729 0.493 0.236 

TabeL 4.2 Statistische verdeLing van paren en tripLes 

voor HPA en ENNPA-modeLLen. De tweede koLom 

geeft het totaaL aantaL niet-NN-clusters. 

Uit tabel 4.2 en figuur 3.11 blijkt dat voor een long-range interactie 

Iv/kB= -7Rv-7 K (v>1), de magnetisatie ten gevolge van alle 

niet-naaste buur paren en triples al bij een veld van ca. 12 Tesla in 

volledige verzadiging is. De NN-paren ( v=1) leveren tot B ~ 20 T nog 

geen bijdrage tot de magnetisatie terwijl de NN-triples bij deze vel

den in hun eerste 'verzadigings'niveau (.M=5/3 J..Ls/Mn-ion) zitten. Het 

verschil in de berekeningsresultaten van ENNPA met en zonder triples 

is nu als volgt te verklaren. 

Bij HPA en ENNPA zonder triples worden alle Mn-ionen behandeld als 

zijnde deel van een paar. De feitelijke bijdrage van de NN-triples aan 

de totale magnetisatie wordt dan verwaarloosd. Uit de figuren 3.4a t/m 

3.4c blijkt dat bij toename van de concentratie, NN-clusters en dus 

ook NN-triples een steeds grotere fractie innemen van het totale aan

tal clusters (paren en triples). Wanneer deze NN-triples als paren 

behandeld worden zoals bij HPA en ENNPA zal dat bij grotere x leiden 

tot een niet geringe onderschatting van de totale magnetisatie, zoals 

ook uit onze berekeningen is gebleken. Meenemen van triplebijdragen is 
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dan noodzakelik voor het verkrijgen van een goede waarde van de (ver

zadigings)magnetisatie. 

Met figuur 3.4 en de tabellen 4.1 en 4.2 is ook het geringe verschil 

in de magnetisatie berekend met HPA en ENNPA te begrijpen. Doordat 

alle niet-NN-paren al bij kleine velden hun verzadigingsmagnetisatie 

(M = 5J.L s/Mn-ion) hebben bereikt en de totale fractie van deze paren 

voor beide modellen gelijk is, zal verschil in statistische verdeling 

geen invloed hebben op de totale magnetisatie. 

Achteraf nog een opmerking over de Mn-concentraties. De concentra

ties x in de berekenigen voor Zn0 . 898Mn0 . 011 Se en Zn0 . 96Mn0 . 05Se zijn 

enigszins aangepast (tot x::0.012 en x::0.06) om (na toevoeging van 

triples) een goede waarde van de technische verzadiging te verkrijgen. 

Daar deze juist bij het preparaat met de grootste Mn-concentratie 

(x=O. 103) wel goed beschreven wordt met de opgegeven concentratie 

nemen we aan dat de afwijking die optreedt bij de twee lagere concen

traties niet veroorzaakt kan zijn door onderschatting van bijdragen 

van grotere clusters dan triples. Hoewel de onzekerheid in de miero

probe metingen van x zoals die weergegeven zijn in §2.2 alle kleiner 

zijn dan de hier gebruikte aanpassing (Ax/x < 10%) moet het toch niet 

onmogelijk worden geacht dat grotere afwijkingen van de werkelijke 

concentratie optreden. De mieroprobe metingen worden namelijk verricht 

aan het oppervlak van het preparaat waarin afwijkingen van de Mn-con

centratie met die in het bulk materiaal niet onwaarschijnlijk zijn. 

4.4 Anisotrope interacties 

De soortelijke warmte metingen in figuur 4.3 vertonen een sterke 

stijging bij lage temperaturen (T~O.S K) die niet afdoende verklaard 

kan worden met de geïntroduceerde modellen. ESR (Electron Spin 

Resonance) resultaten gerapporteerd door Kreissl [KRF84] duiden op de 

mogelijkheid van een single-ion anisotropie D ~ 0.1 K. De Schottky 

bijdrage ten gevolge hiervan zou de toename van de magnetische soorte

lijke warmte bij lage temperaturen kunnen verklaren. Om de mogelijke 

anisotropieën in het magnetische systeem nader te onderzoeken zijn de 

paar-berekeningen uitgebreid. Naast de gebruikelijke isotrope Heisen-
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berg-exchange interactie tussen de Mn-spins, is de invloed bekeken van 

extra termen in de Hamiltoniaan ten gevolge van 

a) anisotrope exchange interactie, 

b) single-ion anisotropie, 

c) hogere orde spin-baan wisselwerkingstermen. 

Deze worden hieronder in het kort besproken met de weergave van enkele 

resultaten van berekeningen. 

ad a) anisotrope exchange interactie 

De gebruikelijke behandeling van exchange interactie tussen para

magnetische ionen laat zien dat de Coulomb interactie tussen de 

d-electronen van gelocaliseerde magnetische ionen, wanneer alle spin

baan koppelingen worden verwaarloosd, vervangen kan worden door een 

interactie in termen van de totale spins van de magnetische ionen, en 

geschreven in de volgende vorm [WHI70]: 

(4.3) 

De constante term wordt meestal weggelaten en de waarde 112 is afkom

stig van de overlap van baan-golffuncties van de electronen. Omdat de 

interactie term alleen afhangt van de relatieve oriëntatie van de 

spins, is deze isotroop en staat bekend als de Heisenberg exchange 

interactie. Het is deze term die in de meeste gevallen, zo ook in dit 

verslag, de wisselwerking tussen magnetische ionen beschrijft. 

Het is echter ook mogelijk dat de interactiesterkte 112 niet al

leen afhangt van de onderlinge afstand R12 maar (vanwege de niet sfe

risch symmetrische ladingsverdelingen in een kristalveld) ook van de 

positie van de ionen. Er is dan sprake van een anisotrope interactie. 

Moriya [MOR60] laat zien dat wanneer afgezien wordt van enkele veron

dersteil ingen die gemaakt worden bij de af leiding van de isotrope 

exchange interactie, ook anisotrope termen een bijdrage kunnen leve

ren. Deze zijn van de vorm: 

(4.4) 

en 

(4.5) 
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waarbij de eerste een symmetrische en de tweede een antisymmetrische 

tensor ook wel bekend als Dzyaloshynski-Moriya anisatrapie is. 

De invloed van deze anisotrope exchange termen op de soortelijke 

warmte is berekend in samenhang met de beide paarcorrelatie modellen. 

In het eerste geval wordt de isotrope interactie term -2J12s1·S2 in de 

Hamil toniaan van vergelijking 3.18 vervangen door de eenvoudigste 

anisotrope term van de symmetrische vorm: 

-2(JXXSî~ + JYYS1~ + JZZSfS~) (4.6) 

met ]XX = JYY # JZZ. 

Berekening van de matrix elementen van de Hamil toniaan in de twee

deeltjes spinimpulsmoment basis { lm1m2>} is betrekkelijk eenvoudig 

wanneer gebruik gemaakt wordt van s+ en s- operatoren: 

s+ = SX + iSY 

en (4.7) 

s- = sx - iSY. 

met de eigenschap 

s+lm) ~ = [s(s+1)-m(m+1)] •lm+1) 

~ = [s(s+1)-m(m-1)] •lm-1). 

(4.8) 

(4.9) 

Enkele resultaten zijn weergegeven in figuur 4. 9 voor enige waarden 

van jZZjjXX. 

In de antisymmetrische D-M anisatrapie-term is voor D de vector 

(O,D,O) verondersteld. Toevoeging van deze extra interactie term aan 

de isotrope Heisenberg-exchange interactie leidt voor de soortelijke 

warmte tot de resultaten weergegeven in de figuur 4.10, voor enkele 

waarden van D. 
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ad b) singLe-ion anisotropie 

Wanneer sprake is van niet geheel kubische symmetrie van het kris

tal, kan ten gevolge van tweede orde effecten van spin-baan koppeling 

en kristal veld, niveausplitsing optreden van het 6-voudig ontaarde 

Mn2+_grondniveau. Deze opsplitsing wordt gerepresenteerd door een term 

S•D•S in de Hamiltoniaan, die in geval van axiale symmetrie geschreven 

kan worden als 

J{o = D• [s~-~(S+l) J. Ref.[WHI70,BOW55] ( 4. 10) 

Wanneer D<O is sprake van een voorkeursrichting van de Mn-spin, 

wanneer D>O van een voorkeursvlak. In geval lagere dan axiale symme

trie kan hieraan de term E(S~-S~) toegevoegd worden. ESR-metngen 

[KRE84] suggereren inderdaad de aanwezigheid van een single-ion anisa

tropie ter grootte van ca. 0.1 K. Berekeningen van de magnetische 

soortelijke warmte met toevoeging van deze single-ion anisatrapie zijn 

weergegeven in figuur 4.11. 

ad c) hogere orde spin-baan wisseLwerking 

Tenslotte nog een andere mogelijke extra interactieterm die een 

eventuele extra niveau opsplitsing zou kunnen veroorzaken. In principe 

kan een 6s toestand (zoals die van Mn2+) vanwege de afwezigheid van 

baanontaarding (L=O) geen niveau-opsplitsing vertonen ten gevolge van 

een interactie met het kristalveld. De enige manier is via een koppe

ling tussen electrenenbanen en -spins. Een hoge orde storingsrekening 

blijkt nodig om niveausplitsing te bereiken [BLE53]. In geval van 

kubische symmetrie levert dit een spin-Hamiltoniaan op van de vorm 

Voor ZnSe wordt de waarde a=19.3x1o-4 cm-1 (~.8 mK) gerapporteerd 

door Abragam & Bleaney [ABR70]. Berekeningen met deze hogere ord~ 

kristalveld opsplitsing zijn voor verschillende waarden van de parame

ter a weergegeven in figuur 4.12. 
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Fig. 4.9 ENNPA berekeningen met anisotrope 

exchange interactie -2S•]•S, voor 

verschillende waarden van JZZf]XX. 
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Fig. 4.10 ENNPA berekeningen met extra D-M 

anisatrapie volgens vgl.4.5. De 

getrokken lijnen representeren 

de normate ENNPA berekeningen. 
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Interpretatie 

Het algemene beeld dat gegeven wordt door bovenstaande figuren is 

dat er geen wezenlijke verbetering optreedt van de beschrijving van de 

soortelijke warmte metingen bij de laagste temperaturen. De beoogde 

stijging in de soortelijke warmte vergeleken met de gewone ENNPA bere

keningen treedt in de meeste gevallen op bij hogere temperaturen dan 

de metingen weergeven. Het effect van de anisotrope termen in de bere

keningen is het sterkst voor de laagste concentraties, waarbij de 

gewone ENNPA berekeningen echter al een redelijk goede beschrijving 

van de metingen gaven, en levert in die gevallen nu alleen maar een 

slechtere overeenstemming op. 
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Hoofdstuk 5 

Zn 1 _xfexSe: EXPERIMENTEN EN INTERPRETATIE. 

5.1 Introductie 

Ofschoon de laatste jaren veel onderzoek is verricht aan II-VI 

verdunde magnetische halfgeleiders, waren dit vrijwel allemaal Mn-type 

DMS' s. Nog vrij weinig aandacht is besteed aan een nieuw type DMS, 

waarbij Fe2+- in plaats van Mn2+ -ionen zijn gesubstitueerd in het 

ka ti on-rooster. Recente experimenten [TWA85, LEW87] duiden bij deze 

Fe-type DMS' s op de aanwezigheid van spinglas-achtig gedrag en een 

antiferromagnetische Fe2+_Fe2+ interactie bij vloeibaar helium tempe-

raturen. 

Magnetisatie experimenten van Twardowski et al.. laten een Van 

Vleck-type paramagnetisch gedrag zien dat geïnterpreteerd wordt met 

een model gebaseerd op de invloed die kristalveld- en spin-baan wis

selwerkingen hebben op de 5D grondtoestand van het vrije Fe2+_ion (zie 

ook hoofdstuk 3). Een goede beschrijving van de meetresultaten met dit 

model kan echter alleen verkregen worden wanneer clustering van magne

tische ionen verondersteld wordt. Deze clustering resulteert in een 

effectieve bijdrage van single-ions, die afneemt met toenemende Fe

concentratie (toename van clusters) en toeneemt bij toename van de 

temperatuur ('defreezing' van clusters). 

Susceptibiliteitsmetingen aan Cdl-xFexSe en Hgl-xFexSe door 

Lewicky et aL. vertonen een breed maximum bij lage temperaturen welk 

duidt op een eventuele overgang naar een spinglas fase. Uit het Curie

Weiss gedrag voor hoge temperaturen (50 < T < 300 K) volgt een nega

tieve waarde voor de dominante exchange integraal die, afhankelijk van 

de samenstelling en concentraties, variëert tussen ca. 10 K en 15 K. 

Blijkens deze informatie is het niet onwaarschijnlijk dat een 

exchange interactie met een antiferromagnetisch karakter, aan deze 

verschijnselen bij Fe-type DMS's ten grondslag ligt. In dit hoofdstuk 

worden de re sultaten besproken van susceptibi 1 i te i ts- en soortelijke 

warmte metingen aan Zn1_xFexSe, verricht tussen 0.4 K en 20 K. De 

magnetische soortelijke warmte data, gemeten zonder en met uitwendig 

magneetveld, worden vergeleken met modelberekeningen waarbij ook een 
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AF Fe2+_Fe2+ interactie in rekening is gebracht, om zodoende de tot nu 

toe fenomenologische beschrijving van clustering [TWA85] nader te 

quantificeren. Om de consequenties van deze nieuwe aanpak verder te 

onderzoeken worden daarnaast magnetisatieberekeningen getoond die 

vergeleken worden met beschikbare resultaten van magnetisatie experi

menten uit de literatuur. 

5.2 Susceptibiliteit 

De a.c. susceptibiliteit (Xac) gemeten tussen 1.2 K en 20 K aan 

preparaten met een Fe-concentratie van x=0.014, x=0.041, x=0.144 en 

x=0.207, zijn weergegeven in figuur 5.1. Een duidelijke cusp is te 

zien bij ZnFeSe met een concentratie x=0.207 bij een (freezing) tempe

ratuur Tr~ K. Verder is alleen nog een eventueel maximum waar te 

nemen bij een temperatuur ~(2±0.5) K voor een concentratie x=0.144. 

De lagere concentraties vertonen boven een temperatuur van 1.2 K geen 

cusp of maximum die een overgang naar een andere magnetische fase 

zouden kunnen aanduiden. 
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Uit deze susceptibiliteitsmetingen kunnen we, met enige voorzich

tigheid weliswaar, twee conclusies trekken. In de eerste plaats wordt 

het bestaan van een spinglas-achtige overgang bij Fe-type DMS's, zoals 

gesuggereerd door Lewicky et al.[LEW87], door de experimenten, weerge

geven in figuur 5.1. ondersteund en daarmee het vermoeden van het be

staan van interactie tussen de fe2+_ionen sterk onderschreven. In de 

tweede plaats kan uit het fasediagram (log TF-log x) van freezing 

temperatuur tegen de concentratie x een schatting worden gemaakt van 

de dracht van de interactie [TWA87 1
]. Wanneer een long-range interac

tie verondersteld wordt, zoals bij Mn-type DMS's, met een R-afhanke

lijkheid volgens een machtsfunctie J(R)=J0 R-n , volgt uit de helling 

van de rechte in het fasediagram in figuur 5.2, een exponent n~12 . In 

deze figuur zijn tevens de freezing temperaturen weergegeven, gemeten 

door Lewicki et al. [LEW87]. Het datapunt betrekking hebbende op 

CdFeSe blijkt goed te passen in het beeld van deze long-range interac

tie, analoog aan het eerder gevonden universele gedrag van II-VI wide

gap Mn2
+ -DMS' s wat betreft concentratie-afhankelijkheid en absolute 

waarde van de freezing tempera tuur. Het afwijkende gedrag van het 
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HgFeSe datapunt is, gezien de veel kleinere bandafstand (die onder 

meer bepalend wordt geacht voor het interactiemechanisme) van HgFeSe, 

vergeleken met die van CdFeSe en ZnFeSe niet geheel vreemd. Ook bij de 

Mntype DMS' s is zulk afwijkend gedrag gevonden voor de narrow-gap 

Hg 1 -xMnxTe en Hg 1 -xMnxSe halfgeleiders. Om echter aan de hand van de 

relatie tussen concentratie en freezing temperatuur beter gefundeerde 

uitspraken te kunnen doen wat betreft range en interactiemechanisme 

bij Fe-type II-VI semimagnetische halfgeleiders, zijn meer experimen

tele gegevens (meer data, groter concentratie gebied, andere I I-VI 

verbindingen) noodzakelijk. 

5.3 Soortelijke marate 

5.3.1 Experimenten 

Resultaten van soortelijke warmte metingen zonder magneetveld aan 

preparaten met verschillende Fe-concentraties: x=0.0148, x=0.0616, 

x=0.144 en x=0.207 zijn weergegeven in figuur 5.3, voor het tempera

tuurgebied van ca. 0.4 K tot 20 K. Verticaal is weer de magnetische 

soortelijke warmte: 

(5. 1) 

uitgezet, uitgedrukt in Joules per mol Fe. We gaan er hierbij weer 

vanuit dat de roosterbijdrage CznSe door vervanging van een fractie x 

Zn- door Fe-ionen, niet verandert. Deze veronderstelling zal voor 

grote Fe-concentraties (x=O.l44 en x=0.207) zeker niet meer geheel 

juist zijn, maar voor de metingen aan preparaten met d€ze concentra

ties is interpretatie met de hier besproken modellen toch al twijfel

achtig. Echter bij het vergelijken van metingen met en zonder magneet

veld doet de roosterbijdrage niet ter zake daar deze bij beide experi

mentcondities toch hetzelfde is. Correctie met een Schot tky-achtige 

hyperfijnbijdrage ("'T- 2
) afkomstig van de Fe-kernen is niet nodig. 

Slechts 2% van de natuurlijk voorkomende Fe-isotopen (57Fe) bezit een 

kernspin (I::ih) en de energie opspll tsing die deze veroorzaakt is 

slechts van de orde 10- 4 K [CHA66]. 
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Fig. 5.3 Magnetische soortelijke warmte van 

Zn 1 _xFexSe in nul-vuld voor verschil

lende concentraties x. 

Het sterk opkomen van de rooster soortelijke warmte, weergegeven 

in figuur 4.1, vanaf~ Kis onder meer de oorzaak van de toenemende 

spreiding in de meetresultaten van Cm bij hogere temperaturen. Met 

name voor het preparaat met de kleinste Fe-concentratie (x=0.0148). 

wordt vanaf deze temperatuur de relatieve invloed van de roosterbij

drage tot de totale gemeten soortelijke warmte heel groot. Cijferver

lies bij het berekenen van de magnetisch bijdrage zorgt voor een toe

nemende spreiding bij stijging van de temperatuur. 
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5.3.2 Interpretatie 

Een belangrijke conclusie die volgt uit figuur 5.3 is dat de mag

netische bijdrage per mol Fe (!) voor het temperatuurgebied 0-20 K, 

afneemt naarmate de Fe-concentratie stijgt. Dit is slechts te begrij

pen wanneer er sprake is van enige interactie tussen de Fe-ionen. 

Immers wanneer Cm alleen maar zou bestaan uit single-ion bijdragen van 

Fe2 +-ionen, zoals het model van Twardowski et aL. suggereert [TWA85], 

zou deze te schalen zijn met de Fe-concentratie x. Uit figuur waarin 

Cm/x is uitgezet, blijkt duidelijk dat dit niet het geval is. Blijk

baar is er een afname van het aantal singles bij toename van de 

Fe-concentratie, veroorzaakt door een onderlinge interactie. 

We proberen de meetresultaten voor de lage concentraties x=0.0148 

en x=0.0616 te interpreteren met het in hoofdstuk 3 geïntroduceerde 

model welk ook een spin-spin interactie tussen twee 

Fe-ionen in rekening brengt. Als een eerste, meest eenvoudige benade

ring nemen we aan dat er alleen sprake is van een NN-interactie tussen 

Fe-ionen (op twee naast elkaar gelegen roosterposities) zoals beschre

ven in paragraaf 3.2.2. Gezien de in §5.2 geschatte dracht van deze 

interactie: J(R)-R- 12
, lijkt deze benadering acceptabel. We gaan uit 

van de veronderstelling dat de stof te verdelen is in Fe-ionen zonder 

een magnetische buur op een naastgelegen roosterplaats, de zogenaamde 

singles, en clusters van twee of meer naaste buur Fe-atomen, welke 

alle behandeld worden als paren. Ter verduidelijking : een NN-cluster 

van drie Feionen wordt zodoende behandeld als zijnde 1~ paar. 

De totale magnetische soortelijke warmte per mol Zn 1 _xFexSe, nu 

bestaande uit single- en paarbijdragen, wordt dan: 

s p 
Cm= x[(1-x)1~ + (1-x)12c;/2]. (5.2) 

s p 
De soortelijke warmten Cm en Cm , verkregen uit de berekende energie-

spectra uit fig. 3.18, zijn beide afhankelijk van de gebruikte waarden 

voor de kristalveld opsplitsing A em de spin-baan parameter À. Eendui

dige waarden voor deze parameters in Zn 1 -xFexSe zijn in de literatuur 

niet voorhanden [BAR67,MAH70]. In de hier vermelde berekeningen zijn 

meestal de meest recente, bij ons bekende gegevens gebruikt: 
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(5.3) 

(5.4) 

p 
Daarnaast is de soortelijke warmte Cm voor een paar nog afhankelijk 

van de interactiesterkte ]. Deze kiezen we aan de hand van de litera

tuurgegevens over HgFeSe en CdFeSe en onze meetgegevens. 

In figuur 5.4 zijn berekeningen volgens dit NN-model weergegeven 

voor de vier verschillende Fe-concentraties. Voor de interactieparame

ter 1 kiezen we op grond van schattingen van Lewicki een AF interactie 
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Fig. 5.4 Magnetische soortelijke warmte van 

Zn1 -xFexSe. Berekeningen volgens NN
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]lkB=-10 K. De berekeningen, eveneens geschaald met de concentratie x, 

vertonen een duidelijke concentratie afhankelijkheid die met vergelij

king (5.2) direct is in te zien. Dit ondersteunt ons sterke vermoeden 

van een interactie tussen de Fe2 -ionen in deze SMSC' s. Vanwege de 

beperkte geldigheid van ons model voor grotere x, laten we in het 

vervolg berekeningen voor de twee hoogste concentraties achterwege en 

zullen ons beperken tot een nadere beschouwing van de modelberekenin

gen aan de twee kleinste: x=0.0148 en x=0.0616. 

In de figuren 5.5 en 5.6 zijn voor beide concentraties afzonder

lijk, een aantal berekeningen weergegeven met verschillende waarden 

van de interactiesterkte ] . In beide gevallen geven de berekenin~en 

inclusief spin-spin wisselwerking tussen de Fe-ionen een duidelijk 

betere overeenkomst met het experiment dan berekeningen zonder inter

actie (J=O). Door variatie van ] blijkt dat dit, zoals ook al bij 

figuur 3.19 is opgemerkt, geen grote invloed heeft op de vorm van de 
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Fig. 5.6 

Cm/x van Zno.9384Feo.o&16Se 

en NN-cLuster berekeningen 

voor verschiLLende ]. 

berekende soortelijke warmte curve en de plaats van het maximum. Deze 

wordt grotendeels bepaald door de bijdrage van de fractie singles en 

is dus voornamelijk afhankelijk van de parameters A en ~- In de beide 

figuren is ook nog de situatie weergegeven waarbij er alléén een bij

drage van de singles is uit het NN-model. terwijl de paren in het 

geheel niet bijdragen tot de soortelijke warmte. Dit komt overeen met 

het geval waarbij sprake is van zeer grote interacties in vergelijking 

met het hier beschouwde temperatuurgebied en is in de figuren daarom 

aangegeven met J=-ro. Bij beide concentraties geeft dit echter een 

minder goede overeenkomst dan de situatie waarbij Fe2 + -Fe2 + paren 

eveneens tot cm bijdragen. 

Om de invloed van de parameters A en ~ te onderzoeken zijn bereke

ningen uitgevoerd met de waarde van ~ voor een vrij Fe2 +-ion: 

~=-103 cm- 1
• Het energie spectrum voor een single en een paar laat in 

beide gevallen een toename zien van de energie van het eerste aange-
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slagen niveau (fig. 3.18) resulterend in een soortelijke warmte curve 

die verschoven is naar hogere temperaturen. De resultaten van deze 

berekeningen zijn weergegeven in figuur 5.7, waarbij een interactie

sterkte Jlkg=-5 K genomen is. De temperatuur waarbij de maxima optre

den en de opgaande flanken van de nieuwe curven, vertonen een betere 

overeenstemming met de metingen, dan die berekend met de parameterset 

van vergelijking (5.3) en (5.4). De lage concentratie, waar (5.2) 

geldig is, geeft zelfs een bijna perfecte 'fit'. 

Het voorgaande doet suggereren dat het werkelijke energie-verschil 

tussen de grondtoestand en het eerste aangeslagen niveau groter is dan 

binnen ons model verkregen wordt uit berekening met de parameterset 

gegeven door Mahoney et aL .. 

Resultaten van soortelijke warmte metingen in een magneetveld van 

2.75 Tesla, zijn weergegeven in figuur 5.8. De samples met hoge Fe

concentraties (x=0,144 en x=0.207) geven geen enkel verschil te zien 

met de metingen zonder veld uit figuur 5.3, terwijl de metingen voor 
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de laagste concentraties enigszins verschoven zijn naar hogere 

temperaturen. In de figuren 5.9 en 5.10 zijn de metingen met en zonder 

veld voor de lage concentraties weergegeven tezamen met modelbereke

ningen. Voor A en À zijn weer de waarden volgens Mahoney gebruikt. Ook 

de berekeningen (Jikg=-17.7 K) geven, zij het in iets sterkere mate, 

een kleine verschuiving van Cm naar hogere T, maar de veldafhankelijk

heid blijft ook hier gering, zoals in §3.3.3 reeds voorspeld werd. 

12 
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Fig. 5.8 Cm/x van Zn 1 -xFexSe 

in magneetveld B=2.75T. 
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5.4 Magnetisatie 

In deze paragraaf willen we nagaan of met ons interactie model ook 

de magnetisatie van Fe-type SMSC's op een (quantitatief) bevredigende 

wijze beschrijft. Dit doen we aan de hand van magnetisatie experimen

ten bij hoge velden (tot 15 Tesla), gerapporteerd door Twardowski et 

aL., die op een kwalitatieve wijze geïnterpreteerd zijn, door de resul 

taten te 'fitten' met een magnetisatie berekend met een single-ion 

model [TWA85]. Hiertoe werd een schalingsfactor ingevoerd, afhankelijk 

van temperatuur en Fe-concentratie, waarmee de single-ion berekeningen 

aangepast werden aan de metingen. Deze schalingsfactor wordt geïnter

preteerd als een effectieve fractie singles die de clustering van 

Fe-ionen in rekening brengt. 

Enkele van deze meetresultaten zijn weergegeven in figuur 5.11, 

voor een temperatuur T=4.2 K en de concentraties x=0.045, x=0.11 en 

x=0.13. De magnetisatie is uitgezet in Bohrmagnetonen per Fe-ion wat 

overeenkomt met het magnetisch moment per Fe-ion uitgedrukt in eenhe-
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gen weer met NN-interactie J. de 

punt-streepLijn zonder interactie 
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den ~8· Ook hier (vergelijk fig. 5.3) blijken de metingen afhankelijk 

van de concentratie x: hogere concentraties doen het gemiddelde magne

tisch moment van het Fe2 +-ion afnemen; dit is in tegenstelling met wat 

een single-ion model zou voorspellen: 

Figuur 5. 12 en figuur 5. 13 geven de resultaten van magnetisatie 

metingen aan Zn0 . 955Fe0 . 045Se bij verschillende temperaturen, als 

functie van het magneetveld en bij verschillende velden als functie 

van de temperatuur. Hieruit blijkt duidelijk Van Vleck-type paramagne

tisch gedrag: een sterke veldafhankelijkheid tot hoge velden en een 

temperatuuronafhankelijke magnetisatie bij lage temperaturen, veroor

zaakt door een (magnetisch inactieve) singlet grondtoestand. In figuur 

5. 13 zijn tevens modelberekeningen weergegeven volgens het eerder 

genoemde NN-cluster model. De berekening van de totale magnetisatie 
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Fig. 5.14. 

Magnetisatie van Zno. 966Feo.o46Se 

en berekeningen voor verschillende 

interacties ], bij T=2K. 

uit de single- en paarbijdrage verloopt volledig analoog aan vergelij

king (5.2). De in fig. 5.13 weergegeven, getrokken curven zijn 

berekend met een interactie Jlks=-10 K en de waarden uit (5.3) en 

(5.4) voor A en À. Deze vertonen bij alle velden een systematisch te 

hoge magneti-satie bij vooral lage temperaturen, maar geven het 

verloop als functie van de temperatuur vrij goed weer. Berekeningen 

zonder Fe2 +-Fe2 + interactie (J=O) bij 15 Tesla zijn duidelijk 

ontoereikend voor een quantitatief bevredigende beschrijving van de 

data. 

De invloed van de interactiesterkte J is te zien in figuur 5.14. 

Berekeningen met J=O liggen weer duidelijk te hoog, terwijl een toene

mende IJl de magnetisatie doet afnemen. Dit laatste is het gevolg van 

de afnemende paarbijdrage bij toename van IJl welk gevoelsmatig aanne

melijk te maken is met het klassieke beeld van twee AF gekoppelde 

spins (S=O) die bij een sterke onderlinge interactie pas bij hoge 

velden 'openbreken'. In dit geval echter is het onjuist om in een een-
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voudig 'spin'-beeld te denken (zie §3.3.3) en is het wellicht beter te 

veronderstellen dat de polarisatie van het magnetisch moment van de 

grondtoestand door het aanwezige magneetveld, wordt bemoeilijkt door 

een sterke AF spin-spin koppeling. Ondanks het in rekening brengen van 

een interactie blijft de magnetisatie nog steeds te hoog vergeleken 

met de meetresultaten. De absolute waarde wordt echter een stuk beter 

dan in het single-ion geval en de vorm van de curve, berekend met 

J/kg=-10 K, geeft zelfs een heel bevredigende overeensterruning. Even-

eens is in deze figuur wederom de situatie weergegeven waarin alleen 

de singles in ons NN-cluster model tot de magnetisatie bijdragen: 

s 12 p 
P (x)=(l-x) en P (x)=Ü (aangegeven met J=-oo). In tegenstelling tot 

bij de soortelijke warmte geven deze nog steeds een te grote bijdrage 

wat zou kunnen betekenen dat het in eerste instantie veronderstelde 

NN-model misschien te eenvoudig is en zodoende een verkeerde single 

bijdrage geeft. Meenemen van bijvoorbeeld ook NNN-interactie doet het 

aantal singles afnemen. 
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In figuur 5.15 tenslotte zijn metingen en berekeningen weergege

ven voor twee verschillende temperaturen: T=2 K en T=30 K. De relatie

ve afname van de hoogte van de magnetisatie en de vormverandering bij 

toename van de temperatuur is bevredigend te noemen. De absolute lig

ging ten opzichte van de metingen blijft echter te hoog. 
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Hoofdstuk 6 

CONLUSlES EN SUCCF.SriES. 

In dit hoofdstuk worden de conclusies van het onderzoek naar het 

magnetisch gedrag van de verdunde magnetische halfgeleiders Zn 1 _xMnxSe 

en Zn 1 _xfexSe, zoals beschreven in dit verslag, samengevat en worden 

enkele suggesties gedaan ten behoeve van de voortzetting van het nog 

vrij prille ond~rzoek aan Zn1 _xfexSe. Hierbij wordt dezelfde weg ge

volgd als in het voorgaande gedeelte van het verslag en is dit hoofd

stuk in twee verseLillende delen gescheiden. 

Voor Zn 1 _xMnxSe SMSC's met niet te grote Mn-concentratie x, is een 

redelijk tot goede simultane beschrijving van de magnetische soorte

lijke warmte en magnetisatie mogelijk met paarbenaderingsmodellen die 

long-range interactie in rekening brengen en gebruik maken van slechts 

één, voor beide grootheden Cm en M gelijke, 'fitting' parameter. 

Wat betreft Cm geeft ENNPA voor hogere concentraties een betere 

benadering in het temperatuurgebied overeenkomend met de sterkte van 

de NNN-interactie. Bij Mn-concentraties x>O.lO gaan clusters van meer 

dan drie Mn-ionen een belangrijke rol spelen en zijn de besproken 

paarbenaderingsmodellen niet meer toereikend. Toevoeging van extra 

(anisotrope) interactietermen aan de Hamiltoniaan voor een Mn-Mn paar 

geeft geen wezenlijke verbetering van de discrepantie bij de laagste 

temperaturen (T~0.5 K). 

Wat betreft de magnetisatie geven ENNPA en HPA vrijwel dezelfde 

resultaten die de metingen voor kleine concentraties (x<0.05) goed 

beschrijven. Bij Mn-concentraties vanaf 5% blijkt het noodzakelijk 

bijdragen van NN-triples apart in rekening te brengen daar deze sta

tistisch gezien een steeds grotere fractie van het totale aantal clus

ters inneemt en een essentieel andere bijdrage tot M geeft dan een 

NN-paar. 
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Het vermoeden van het bestaan van een antiferromagnetische inter

actie tussen de Fe2
+ -ionen in Zn 1 _xFexSe SMSC' s wordt experimenteel 

bevestigd, getuige het spinglas-achtig gedrag van de lage temperatuur 

susceptibiliteit en de concentratie afhankelijkheid van zowel Cm/x als 

de magnetisatie M per Fe-ion. 

Modelberekeningen met het NN-cluster model geven aanzienlijk bete

re resultaten voor de beschrijving van Cm en M wanneer een AF spin

spin interactie in rekening wordt gebracht. De precieze grootte van de 

NN-interactie parameter J kan niet eenvoudig uit bijvoorbeeld de mag

netische soortelijke warmte bepaald worden en wellicht is er sprake 

van een NNN-interactie, hoewel de de range van de interactie, geschat 

uit Tr-x diagram, dit niet onderschrijft. 

Variatie van de kristalveld- en spin-baan parameter heeft grote 

invloed op de separatie van de laagliggende energieniveaus welke ver

antwoordelijk zijn voor de magnetische eigenschappen van het systeem. 

De veldafhankelijkheid van Cm is zeer gering en bij concentraties 

x>0.06 zelfs afwezig. De berekeningen beschrijven deze veldafhanke

lijkheid naar bevrediging. 

Teneinde meer zekerheid te krijgen over de bruikbaarheid van het 

hier geïntroduceerde interactie model en de gebruikte parameters A, À, 

J en de macht n van een eventuele L-R interactie, zijn aanvullende 

experimenten noodzakelijk. Gedacht wordt hierbij aan ver-infrarood

spectroscopie om zodoende een directe meting van de onderste energie

niveaus te verkrijgen. Een opstelling hiervoor is in de groep MO aan

wezig. Verder kunnen neutronenverstrooiings-experimenten en meting van 

de hoge temperatuur susceptibiliteit wellicht gedetailleerder informa

tie geven over de waarde van de interactiesterkte ]. Deze experimenten 

zullen elders uitgevoerd moeten worden. Wat betreft de berekeningen 

kan nog gedacht worden aan uitbreiding van het NN-paar model met NNN

paren. Om de noodzaak hiervan te kunnen beoordelen is echter meer 

zekerheid betreffende de range van de interactie nodig. Uitgebreider 

bestudering van het spinglas gedrag van deze Fe-type SMSC's ter com

pletering van het Tr-x diagram kan hierover meer uitsluitsel geven. 
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Appendix 1 

De kansverdeling van paren in het HPA IRDdel. 

Bij het hiërarchisch paarbenaderingsmodel zijn we geïnteresseerd 

in de kans op het vinden van paren, bestaande uit dichtstbijzijnde 

magnetische momenten op een zekere afstand Rv. Uitgaande van een cen

trale spin betekent dit dat deze kans Pv(x) het produkt is van 

(a) de kans op een magnetische ion op afstand Rv 

en 

(b) de kans dat beide spins niet tot een paar behoren met een kleinere 

intra-paar afstand R~. 

We delen het rooster weer op in schillen met afstand Rv tot de 

centrale roosterplaats. Wanneer Nv het aantal roosterposities is in de 

ve schil wordt de bij (a) gevraagde kans een spin in deze schil aan te 

treffen gegeven door 

N P(spin op afstand Rv) = 1-(1-x) v. (a1.1) 

De kans dat de centrale spin Sa een paar vormt met een spin S~ op een 

afstand R~ is per definitie P~(x) zodat de kans dat Sa deel uitmaakt 

van een paar met R~ } Rv wordt weergegeven door de som 

v=t 

(a1.2) 

Voor de kans dat spin Sa niet reeds deel uitmaakt van een paar met 

spin s~ geldt dan: 

v-1 

P~(x) = 1- L P~(x). (a1.3) 
~=1 

Op dezelfde manier is in te zien dat de kans dat spin Sv niet reeds 

deel uitmaakt van een paar R~ met R~ < Rv wordt gegeven door: 

v-l 

Pg(x) = 1 - L P~(x). (a1.4) 
~=1 
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Uit figuur a1.1 blijkt dat de twee kansen P~(x) en Pg(x) afhankelijk 

zijn vanwege het feit dat de schillen waarover gesommeerd wordt, el

kaar gedeeltelijk overlappen. Immers als zich op positie x1 (zie 

fig. a1.1) een ongepaarde spin bevindt zal deze een paar vormen met Sa 

maar niet met Sv zoals ligging binnen het gearceerde gebied sugge

reert. De kans dat Sa én Sv geen deel uitmaken van een kleiner paar is 

dus niet eenvoudig het produkt van P~(x) en Pg(x). We kunnen hiervoor 

corrigeren door de sommaties over de schillen ~ slechts uit te voeren 

over de roosterplaatsen binnen de afgekapte bollen ~0 en ~v (zie 

fig. al.2) zodat dubbeltelling voorkomen wordt. Hieronder wordt de 

gehanteerde correctie besproken. Voor schillen met ~~ ~ Rv is er geen 

overlap zodat de kansen P~(x) in de sommatie niet veranderen. Voor de 

schillen met ~v ( R~ ( Ru kunnen we de gedeeltelijke sommatie benade

ren door de kans P~(x) op een paar RW te vermenigvuldigen met de 

verhouding van het gereduceerde boloppervlak 0~ en het totale bolop

pervlak 0~ van schil ~= 

(a1.5) 

Vergelijking (3.11) wordt dan als volgt: 

v-l 2 

p V (X) = [ 1- ( 1-x /V J [ 1- L: f 8 p ~ (X) J 
~=1 

(a1.6) 

met f~ ={ 
1 

(a1.7) 

Als we ons realiseren dat de schillen voor een fee-structuur liggen op 

afstanden Ru = ~. volgt hieruit voor de kans op een paar met af-
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Fig. a1.1 Zf.e telu;t. 

Ff.g. a1.2 Zf.e tekst. 

stand Rv in het HPA model: 

(a1.8) 

waarbij * = [v/4], de Entier van v/4. 

In plaats van deze continue benadering van het aantal roosterpunten 

binnen de afgekapte bollen ~0 en ~v met behulp van de verhouding van 

schiloppervlakken ~~/0~ , kunnen we ook het aantal discrete rooster

punten hierbinnen aftellen. Wanneer er zich roosterpunten op het 

scheidingsvlak van ~0 en ~v bevinden, worden deze voor de helft meege

teld. Beide methoden laten weinig afwijkende resultaten zien, die geen 

significante invloed hebben op de kansverdeling Pv(x). 
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Appendix 2 

2.a Het energiespectrum van Fe2
+ in een kubisch kristalveld 

In de Fe groep vormen de 3d electronen die verantwoordelijk zijn 

voor paramagnetisch gedrag, de buitenste schil. Deze 3d schil ervaart 

een inhomogeen elektrisch veld afkomstig van de omgevende ionen in het 

kristalrooster: het kristalveld. De interactie van de paramagne-tische 

ionen met dit kristalveld zorgt voor een opsplitsing van het 2L+1 

voudig ontaarde grondniveau behorende bij het vrije ion. L geeft 

hierbij het totale baanimpulsmoment aan van deze toestand. 

Uit experimenten is gebleken dat de kristalveldopsplitsing bij 

Fe2
+ (3d6

) in II-VI verbindingen vele malen kleiner is dan de afstand 

tussen de eerste twee spectroscopische termen ( 3 P en 3 H) voor het 

vrije ion. We kunnen er dus vanuit gaan dat de laagste energieniveaus 

van het fe2+_ion in een kristalveld afkomstig zijn van de 5 D (L=2, 

8=2) grondtoestand van het vrije ion. De kubisch tetraëdische omrin

ging (zie fig. 2.6) die alleen de baanbeweging van de electronen beïn

vloedt, splitst de 5-voudige ontaarding van dit niveau op in een 5 E 

doublet en een 5 T triplet vanwege een verlaging van de sferische sym

metrie [TIN64]. Zolang er geen spin-afhankelijke termen in de Hamilto

niaan worden meegenomen is elke L-toestand nog 5-voudig ontaard vanwe

ge de spin 8=2 van het systeem. Wanneer nu een spin-baan koppeling 

toegevoegd wordt kunnen de spins de Td-symmetrie van het rooster voe

len via de baanbeweging. Tweede orde effecten zullen nu de spin-ont

aarding gedeeltelijk opheffen. Met behulp van direct product represen

taties van producten van baan- en spin-functies en de decompositiefor

mules vinden we de volgende opsplitsing: 

Ex(E+T2) =At + A2 + E + T1 + T2 

T2x(E+T2) = A1 + E + 2Tt + 2T2 

( a2. 1) 

(a2.2) 

Aldus splitst het 10-voudig ontaarde 5 E niveau ten gevolge van de 

spin-baankoppeling op in vijf verschillende niveaus: een singlet A1. 

een singlet A2 , een doublet E, een triplet T1 en een triplet T2 . Het 

hoger gelegen 15-voudig ontaarde 5 T2 niveau splitst op· in zes subni

veaus. De opsplitsing van het 5 D niveau van een Fe2 +-ion is schema

tisch weergegeven in figuur 3.17. 
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2.b Berekening van de energieniveaus van een Fe2 •-Fe2
+ paar (Bz=O) 

Bij de berekening van de energieniveaus van een Fe2
+ -ion of een 

fe2+_Fe2+ paar met spin-spin interactie, gaan we uit van de 25 single

ion golffuncties l~i) volgens Slack et al., welke eigenfuncties zijn 

van K + K [SLA69]. De 25x25 matrix voor de Hamil toniaan Jt van 
F CF 

vergelijking (3.19) reduceert in deze basis tot een blokstructuur met 

10 submatrices van maximale dimensie drie, die eenvoudig te diagonali

seren is. Dit levert oplossingen op voor de onderste 5 niveaus (10 

toestanden!) met energieverschillen van ongeveer 6/\2 /A voor 1/\1/A < 1. 

Voor de basisfuncties van een Fe2 •-Fe2
+ paar met spin-spin interactie 

nemen we produkten van bovenstaande single-ion golffuncties: 

l~i> 1 1~j) 2 , die een 625-dimensionale basis opspannen bestaande uit de 

subbases 5 E5 E, 5 T5 E, 5 E5 T en 5 T5 T van eigenfuncties van K + K . Na 
F CF 

berekening van de matrixelementen van de Hamiltoniaan K uit (3.21) 

blijkt dat de matrix op te splitsen is in 4 blokken met de dimensies 

156,156.157 en 157. Deze worden alle vier afzonderlijk gediagonali

seerd, waarna de 625 eigenwaarden en eigenvectoren bekend zijn. De 625 

eigenwaarden kunnen gegroepeerd worden in drie (vier) groepen van 100, 

300 ( 150+ 150) en 225 afkomstig van de 5 E5 E, 5 T5 E en 5 E5 T, respec

tievelijk 5 T5 T niveaus en gescheiden door een energieverschil :::::A . 

Bij de berekining van de matrix elementen van 

gebruik van s• en s- operatoren: 

s± = 8*- ± iSY . 

met de eigenschap; 

s±lms) ~ = [s(s+1)-m(m±1)] •lm+1>. 

J( maken we 
ex eh 

(a2.3) 

(a2.4) 

De term J{ die de spin-spin interactie beschrijft wordt hiermee: 
ex eh 

J( = -2]S1 •S2 
ex eh 

(a2.5) 

= -2J[~cs:+s~)cs:+s~)-~cs:-s~)cs:-s~)+S~s~J. 
(a2.6) 
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Met de bekende eigenfuncties volgens Slack et aL. en eigenschap (a2.4) 

kan nu het matrix element 2 (~il 1 (~jl K l~k> 1 l~1>2 berekend worden. 
ex eh 

Voor de spin-baan Ham i 1 toniaan K = hl. 1 •S1 + hl.2 •S2 , kan dezelfde 
LS 

procedure toegepast worden. Het is echter eenvoudiger om gebruik te 

s 
maken van de in [SLA69] gegeven matrixelementen <~ilhl. 1 •S 1 l~k> van K. 

z 
2.c Berekening van de Zeeman opsplitsing bij Fe2 +-Fe2 + (B #0) 

Het aanleggen van een magneetveld kan bij een magnetisch systeem 

beschreven worden door een extra (storings)term K in de Hamiltoniaan 
z 

die zorgt voor een (verdere) opsplitsing van de energieniveaus als 

functie van het veld. We bespreken hier de berekening van de 

energieniveaus van een Fe2 +-Fe2 + paar met spin-spin interactie 

z 
-2]S 1 •S2 , in aanwezigheid van een magneetveld B in de z-richting. De 

situatie voor een single Fe2 + -ion kan hieruit gemakkelijk afgeleid 

worden door ]=0 te nemen. 

De Zeeman term voor een paar 

(a2.7) 

uitgedrukt in de in appendix 2.b berekende nieuwe basis 

(a2.8) 

van eigentoestanden van de totale Hamiltoniaan Kuit (3.21). levert 

zowel diagonaal als off-diagonaal matrix elementen 

(a2.9) 

op. Het magneetveld veroorzaakt een interactie tussen zowel de 

verschillende niveaus binnen het 6 E6 E manifold als tussen de 5 E5 E en 
6 E6 T, 5 T5 E, 6 T6 T manifolds. Berekeningen van Slack et aL. laten zien 
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dat het effect van deze laatste koppeling op de energieniveaus van een 

single < 0.1 cm-
1 

is voor velden tot 15 Tesla. We nemen aan dat dit 

voor de situatie met exchange interactie niet zal veranderen en 

beperken ons daarom vanaf nu tot de 100 laagste niveaus behorende bij 

de 
5

E
5

E subbasis. Koppeling met de hoger gelegen niveaus op een 

afstand van A en 211 wordt zo verwaarloosd. De Zeeman term die de 

koppeling (via het veld) tussen de 100 5 E5 E niveaus beschrijft wordt 

in deze basis een lOOxlOO matrix die bij nader inzien nog ui teen 

blijkt te vallen in 4 submatrices met dimensie 24,24,26 en 26. 

Numerieke diagonalisatie van de totale Hamiltoniaan (a2.9) geeft dan 

de energieniveaus in aanwezigheid van een magneetveld. In figuur 3.20 

en figuur 3.21 zijn de berekende energieniveaus weergegeven voor een 

z 
sinrle en een paar (Jiks=-5 K) als functie van het magneetveld B , met 

A = 2930 cm- 1 en À = -85 cm- 1 
• 
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Appendix 3 

Xagnetische eenheden en hun omrekeningen 

Bij het bestuderen van de literatuur zal menigeen stuiten op het 

veelvuldig gebruik van verschillende eenheden en eenhedenstelsels voor 

het weergeven van magnetische grootheden zoals magnetisatie en suscep

tibiliteit. Dit maakt het vergelijken van experimentgegevens vaak 

onnodig lastig en is een bron van vele fouten en vergissingen. Met 

name het gebruik van het electramagnetische ces (emu) eenhedenstelsel 

naast het SI stelsel is, vooral voor studenten die "opgevoed 

worden/zijn" met het SI-stelsel, vaak erg verwarrend. 

In deze appendix wil ik aansluitend op vd Geest [GEE80] gaarne wat 

orde scheppen in de verzameling gangbare magnetische eenheden en 

tevens aangeven hoe deze in elkaar omgerekend kunnen worden. In het 

kort zijn hieronder de voor ons belangrijkste kenmerken van het elec

tramagnetische ces-stelsel weergegeven en hun relaties met het 

SI-stelsel. Ter onderscheid worden de grootheden in het CGS-stelsel 

voorzien van het symbool *· 

De 

De 

ces 

B* = H* + 41TM* 

= (1+41TX*)H* 

x* = M*IH* 

41TX* 

B 

x 

= x 

SI 

= 1-la(H + M) 

= l-la(1+X)H 

= MIH 

B*vac = H*vac Bvac = 1-laHvac 
1-lo = 41T x 10-7 NA-2 

eenheid van magnetische veldsterkte H* is oersted (Oe): 

1 Oe = 10- 4 
T/~J.o = .....!. 103 Am- 1 

41T 
eenheid van magnetische inductie B* is gauss (G): 

1 G = 10- 4 T 

(a3. 1) 

(a3.2) 
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Naast het gebruik van verschillende eenhedenstelsels worden de

zelfde grootheden binnen eenzelfde stelsel vaak in verschillende een

heden uitgedrukt. Zo kan bijvoorbeeld de magnetisatie M uitgedrukt 

worden in [J/(mol T)J of in [MsiFe-ionJ. Voor de grootheden Cm, Men X 

worden de omrekeningstabellen voor de verschillende eenheden en eenhe

denstelstels hieronder weergegeven voor de stof A1 _xFexB. De tabellen 

dienen als volgt gelezen te worden: de waarde van een grootheid uitge

drukt in de eenheden van een bepaalde kolom is gelijk aan de waarde in 

de eenheden behorende bij een rij, vermenigvuldigd met de factor in 

het vakje waar rij en kolom elkaar kruisen. 

voorbeeld: Cm = 3 J/(mol K) = 3 x 1/xNAkB ks/Fe-ion 

MAGNETISCHE SOORTELIJKE WARMTE 

cm Cm[J/mol 

Cm[J/mol Fe KJ x 

Cm[J/mol KJ x 

Cm[k8/Fe-ionJ x 

NA= 6.0221 x 1023 mol- 1 

ks = 1.3807 x 10-23 J/K 

1 

1/x 

NA kB 

SI 

Fe KJ Cm[J/mol 

x 

1 

xNAks 

KJ Cm[k8/Fe-ionJ 

1/NAks 

1/xNAks 

1 
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De omrekeningstabel voor de magnetisatie luidt: 

M M[J/mol Fe T] 

M[J/mol Fe T] x 1 

M[J/mol T] x llx 

M[Jls/Fe-ion] x NAJlB 

M*[emu/g] x m/103 x 

NA= 6.0221 x 1023 mol- 1 

118 = 9.2740 x 10-24 JIT 

MAGNETISATIE 

SI 

M[J/mol T] M[Jls/Fe-ion] 

x 1/NAJlB 

1 1/xNAJlB 

xNAJlB 1 

m/103 m/103xNAJlB 

m is de molaire massa van A1_xFexSe in [g/mol] 

ces 

M*[emu/g] 

l03 xlm 

103 /m 

3 10 xNAJlslm 

1 
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Magnetic behavior of the diluted magnetic semiconductor Zn 1 _.~~ Mn.~~ Se 

A. Twardowski,• H. J. M. Swagten, and W. J. M. de Jonge 
Dtparlmtnt of Physics, Eindhoven University of Technology, NL-5600MB Eindhoven, The Netherlands 

M. Demianiuk 
Instiluit of Technical Physics, Wojskowa Akademia Techniczna, Warsaw, Poland 

(Received 26 March 19871 

The magnetic susceptibility and specillc heat or the diluted magnetic semiconductor 
Zn1_,Mn,Se ha~e been measured in the tempersture range 10 mK < T < 40 K ror 0.01 s-~ so. 53. 
A paramagnetic-spin-glass transition was observed in the whole concentration range. The con
centration dependenee or the rreezing tempersture T1 was round to be compatible with a radial 
dependenee or the exchange interaction between manganese ions or the type J(Rl-R - 6

·1. Based 
on this observation, we calculated thermadynamie properties with the extel'lded nearest-neighbor 
pair approximation. lt appears that this approximation provides a good simultaneous description 
or the speciflc heat and high-field magnetization and reproduces Curie-Weiss tempersture ror pa
rameters J0 /k 1 = -13 K (nearest-neighbor interact ion) and J1(R l/k1 = -1/R u K (distant
neighbor interaction). A comparison is made with other dilute magnetic semiconductors, and the 
possib1e ori11in of the exchange mechanism is then discussed. 

I. INTRODUCfiON 

During the past years extensive investigations have 
been performed on the magnetic behavior of diluted 
magnetic semiconductors (DMS's) (i.e., 11-VI or 11-V 
c:ompounds containing controlled quantities of randomly 
substituted magnetic ionsl. 1 So far data have been ob
tained almast exclusively on systems of the type 
A11 _ _.Mn_.B, such as Hg 1 _ _.Mn_. Te, Cd 1 _ _.Mn_. Te, 
Cd 1 _ _.Mn_.Se, ZnJ _ _.Mn_. Te, (Cd 1 _ _.Mn_. 13As2, and 
(Zn1 _ _.Mn_. )3As2•2• From these data, as far as avail
able, a rather typical behavior is observed. This behav
ior can be characterized as follows. 

UI Curie-Weiss behavior of the magnetic susceptibility 
X at high temperatures indicating antiferromagnetic 
(AlF'} Mn-Mn interactions. 

(2) A cusp or kink in the low-temperature X indicating 
1 spin-glass-like transition at a temperature depending 
on the Mn concentration x. 

(3) A magnetic contribution to the specific heat Cm 
with a broad maximum shifting to higher T with x. 

(4) A field dependenee of the magnetization M indicat
ing AF interactions, usuaUy accompanied with steps in 
high flelds. 

OriginaUy this magnetic behavior was interpreled as 
•rising from interactions between Mn ions situated at 
the nearest-neighbor (NN) sites in the host lattice.4

·' 

This conjecture was strongly supported by the original 
observation of the spin-glass (SOl transition only above 
the percolation limit (xcl of the host lattice.4

·' It was 
suggested then that the SG transition was brought about 
by short-range [nearest-neighbor (NNI] AF interaction 
c:ausing topological frustration effects due to the high 
•YIIlmetry of the host lattice. Recent results, however, 

for low Mn concentrations in Hg1_.., Mn_. Te, 1 

(Cd1 _ _..Mn_. 13As2,2 (Zn 1 _ _.Mn_. l3As2,3 Cd1 _ _.Mn_. Te,6 

Cd1 _ _.Mn_..Se,1 and very recently Zn 1_..,Mnx Te and 
Zn1 _ _. Mn_. Se, 8 reveal the existence of a SG phase a lso 
below x,. The situation for (Cd 1 _ _.Mnx l3As2 is even 
more pronounced since in this case for x >x, the NN 
frustration mechanism is also excluded due to the 
simpie-cubic symmetry of the host lattice. 2 Moreover, 
subsequent calculations on the basis of NN interactions 
only gave rise to a wide spread of exchange parameters 
deduced from various sets of data and the need to adjust 
the random distribution of the magnetic ions. To our 
knowledge no consistent set of parameters explaining all 
the data simultaneously has been obtained on this basis. 

1t is our claim that these discrepancies are mainly due 
to the fact that the long-range character of the interse
tions is oot taken into account, as we have shown recent
ly for (Cd 1 _ _. Mnx l3As2 (Ref. 2) and, though less exten
sive, for some other systems as we11.9 Moreovt>r, as we 
argued before, 10 detailed knowledge about the range or 
radial dependenee of this long-range interaction might 
yield valuable information about the driving physical 
mechanisms behind the Mn-Mn interaction in DMS's. 
In view of this we thought it worthwhile to study the 
magnetic properties of Zn 1 _ _.Mn_..Se in some detail. 
Preliminary results have been reported recently.8 We 
will report susceptibility and specific-heat results in a 
wide composition range (0.1 ~x ~0.53) and we will try 
to interpret these data (together with magnetization 11 

data and high-temperature susceptibility 12) simultaneous
ly on the basis of one model incorporating short-range as 
wellas long-range interaction in a random array. 

11. EXPERIMENT AL RESULTS 

The samples of Zn 1 _ _.Mn_.Se were grown by the 
modilied Bridgman metbod ~nder the pressure of a neu-

36 7013 @ 1987 The American Physical Society 
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tral gas. The crystalline structure of this material was 
reported u to be cubic for x s 0. 06, polytypic for 
0.06 <x S 0. 12, and hexagonal for x > 0. 12. In a previ
ous magneto-optical investigation 14 of this material no 
essential influence of polytypism was found, although 
some scattering of energy gap for x ~ 0. 2 was reported." 

The Mn concentrations x of the investigated samples 
as measured by mieroprobe analysis were 0.014±0.001, 
0.023±0.002, O.OS6±0.002, 0.064±0.006, O.IOJ±O.OOS, 
O.IS4±0.004, 0.2S4±0.003, and O.SJ±0.02. Generally 
these actual concentrations were considerably larger 
(typically SO%) than the nominal concentrations of the 
starting materials. 

A. Lo"·temperature susceptlblllty 

The ac susceptibility was measured with a convention
al mutual inductance bridge operating in the region 100 
<I< 2000 Hz and fields less than 1 G. Some represen
tative susceptibility data for various x are shown in Fig. 
I. The resu1ts below l.S were obtained in a dilution re
frigerator for which no adequate absolute calibration of 
X was available, which may result in some deviation of 
the data at 1ow temperatures. Figure 1 clearly shows an 
anomalous behavior of the susceptibility at a certain 
tempersture r, (freezing temperature) depending on the 
concentration of Mn ions (see Table 1), The anomalies 
are cusplike for high concentrations and kinklike for low 
concentrations. A similar situation was reported for 
(Cd 1_ .. Mn .. )Te, where a well-pronounced cusp for 
x > 0. 3 (Ref. 4) and a kink for x < 0. 1 S (Ref. 6) was ob
served. In contrast to the susceptibility, as we will see 
later on, no anoma1ous behavior can be detected in the 
specific heat. 

de susceptibility data, field-cooled as well as zero
field-cooled, are shown in Fig. 2 for concentrations 
above and below the percolatien limit. This characteris
tic behavior supports the interpretation of the anomaly 
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TABLE I. Freezing temperatures T1 for Zn 1_,Mn,Se. 

Tt (KI x 

0.022 0.023 
0.225 0.064 
0.55 0.103 
1.7 0.154 
5.7 0.245 

24 0.53 

in the susceptibility as a transition to a spin-glass state. 
The resulting phase diagram, Trx, in the range 
0. 023 :5 x :5 0. 53, is shown in Fig. 3. Inspeetion of this 
phase diagram shows that Tr-+0 when x -+0. From 
this experimental observation one may already conjec
ture that the interactions including this spin-glass transi
tion are relatively long ranged, since otherwise no freez
ing should have been observed for x below the percola
tion limit, which amounts to x. =0.18 in this case. 

B. Spec:lflc heat 

Specific-heat data were obtained with a conventional 
sdiabstic heat-putse calorimeter in the tempersture 
range 0.4 < T < 20 K. The magnetic contribution Cm to 
the specific heat was obtained by subtraction of the lat
tice contribution of pure ZnSe and the nuclear hyperfine 
con tribution of the Mn ions. 

The results for Cm in zero external magnetic field are 
shown in Fig. 4. As quoled above, no anomaly was ob
served at the tempersture T1, indicated by arrows in the 
figure. The overall behavior of Cm is similar to that ob
served for the other DMS's: a broad maximum shifting 
to higher temperatures with increasing x. In our case 
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FIG. 4. Magnetic specilic heat of Zn 1_,Mn,Se (x==0.014 
16), 0.023 ( + ), 0.056 (x), 0.103 (O), and 0.154 !01). lnset: 
ma~netic specific heat of Zn 1_,Mn,Se (x==O.IS4 and 0.245 as 
well as speciflc heat of pure ZnSel. The arrows indicate the 
freezinatemperatures r,. 
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lemperature IK J 

FIG. S. Magnetic field dependenee of the magnetic specific 
heat of Zno. 986Mn0.014Se for B =0.00, 0.494, 0.857, 1.03, 2.04, 
and 2.80 T. The solid Jines are obtained from the ENNPA us
ing Jolka= -13K and Jtik 11 = -7/R 61 K. 

this maximum is not observed for x :5 0. 06 si nee it is lo
cated at temperatures lower than 0.4 K. In the presence 
of a magnetic field the specific-heat data show a shift of 
the maximum to higher temperatures with increasing 
field, as shown in Fig. 5 for Zn0.986Mn0.014Se. These data 
look very similar to earlier results 16 in the tempersture 
range 0. 3 < T < 3. 5 K on Zn l-z Mn, Se with a nomina/ 
Mn concentration of 0.01. Quantitative comparison is, 
however, difficult since the actual Mn concentration is 
not known. 

e. Hlgh·temperature susceptlblllty 
and magnetlzatlon 

The magnetization has been measured up to I 5 kOe 
and was reported earlier by one of the present authors. 11 

For comparison some selected result will be shown later 
on. The high-tempersture susceptibility results12 show a 
Curie-Weiss behavior with 0= -45 K for x =0.05 at 
high temperatures, indicating AF interactions between 
the Mnl+ ions. Moreover, 0 was found to be a linear 
function of the concent ration 12 suggesting a random dis
tribution of the Mnl+ ions. 

111. INTERPRETATION 

A. The spln-glass transition 

Among the data reported above, the existence of a 
spin-glass transition for vanishingly small concentrations 
of x is the most obvious indication of the uistence of 
long-range interactions between the Mn2+ ions. 

As a basis for the interpretation we wouid like to 
focus our attention on this freezing transition since the 
concentration dependenee of this transition can be con
sidered as a probe of the radial dependenee of the in
teraction strength between the impurities. 10 

In this respect it is relevant to note that the experi
mental data on the transition strongly support the spin
glass nature of the iransition. These data indude the 
cusp or kink in the ac susceptibility, the continuous be-



-98-

7016 TWARDOWSKI, SWAOTEN, de JONGE, AND DEMIANIUK 

havior of the specific heat, and the hysterises observed in 
the de susceptibility. These observations match perfectly 
the phenomenological characteristics which are com
monly applied to deftne a transition 'to a canonical spin 
glassY 

ff one accepts the nature of the transition as a spin
glass freezing (which is, however, disputed as we will ar· 
gue in the dlscussion), then a sealing analysis should be 
applicable. Such a sealing analysis generally exploits the 
facl that for a continuous random distribution it is as
sumed that R1}x =const, where R11 denotes a typical dis
tanee between the ions. lmplementation of this expres
sion in a model for spin-glass freezing, given a known 
functional form for the ·radial dependenee of the ex
change interaction, then yields a theoretica! prediction 
for T1(x) which can be compared with experimental 
data. 

This procedure is elaborated in the Appendix for a 
continuous as well as a discrete distribution of ions. In 
the spirit of earlier analyses, 18

•
19 the spin-glass-freezing 

condition is based on the existence of a critica! fraction 
of blocked or frozen ions at the freezing temperature. 
The fraclion of these ions is determined by I he probabili
ty of finding at least one ion within a sphere of radius 
R1(T), implicitly given by J(R1)S 2=k8 T. The results 
demonstrate the applicability of this approach also out· 
side the limit of the very dilute regime to which it is usu
ally restricted. Given a powerlike or exponential radial 
dependenee of the interaction, the concentration depen· 
dence of T1 can be expressed as 

n 
InT1 - 3 lnx for J(RJ=loR -N 

or 

1nT1 -ax -liJ for J(R)=Jóexp( -aR). 

In Fig. 6 the ex perimental data T1(x J for 
Zn 1_ .. Mn .. Se are plotled in the coordinates suitable for 
power and exponential dependence, respectively. A 
comparison between these shows that the simple power 
dependenee J(RJ-R -n seems to describe the data in 
the whole concentration range better than the exponen
tial decay [J(R)-e-aR]. The exponent n deduced from 
Fig. 6 is ""6. 8. We would like to stress bere that al
tbough it is clear that a power law yields a better fit to 

FIO. 6. Naturallogarithm of the freezing temperature T1 as 
a function of (al lru and (bi x -liJ for Zn1_. Mn. Se (e, our 
data; O, Ref. 121. The straiahtsolid linea have slopes of (al 2.3 
and(bl-4.1. 

the experimental data than an exponential decay in the 
concentration range from far below lo far above the per
colation limit, one should not exclude the possibility that 
the x dependenee of freezing temperature r, can be 
different above and below the percolation limit. There
fore one should be careful in drawing definite con
clusions from Fig. 6. 

B. Magnetlc: properties 

lt follows from the inspeetion of the ex perimental data 
and the analysis of the spin-glass transition that the 
Mn-Mn interaction in Zn 1_ .. Mn .. Se is AF and that it is 
rather long ranged, decaying as R - 6

·
8

• The relevant 
thermodynamic properties can be described with the so
called pair-approximation model, which is an approxi· 
mative calculation method, particularly useful for ran· 
dom arrays with lon§·ranged interaction. lt bas been in· 
troduced by Matho 0 for canonical metallic SG's and 
was recently successfully used for DMS's as well. 2•3•

9 

This approximation is based on the assumption that the 
partilion function of the system can be factorized into 
contributions of pairs of spins. We wiJl consider two 
models in some detail: the extended nearest-neighbor 
pair approximation2 (ENNPAJ and the bierarchy pair 
approximation (HPAJ of Rosso. 21 In the ENNPA each 
spin is considered to be coupled by an exchange interac· 
tion ! 1 only to its nearest magnetic neighbor, which may 
be located anywhere at a distance R1 from a reference 
site. The statistica! weight of these pair conligurations 
with various R; (which can only take on discrete values 
depending on the symmetry of the host lattice) is as· 
sumed to be determined by the random distribution of 
the ions. 

The Hamiltonian for a pair is given by 

(I) 

where ! 1 =J( R1 ) and R; denotes the distance between 
the sites i and j. lf N1 is the number of lattice sites in a 
shell with radius R1 and using n1 = I.~= 1 N1 for j > 0 
and n0 =0, the probability for a pair formation can be 
taken as the probability of finding at least one nearesl 
spin in the ith shell (assuming all j <i shells empty) and 
reads fora random distribution as 

P1(x)=( 1-x)"1- 1[ 1-( 1-x)N1) 

(2) 

On the other hand, in the HP A the spins are arranged 
in a collection of separate pairs ordered by decreasing in· 
teractions. 21 The calculation of the probability distribu· 
tion for pairs in this case is similar to that used in the 
ENNPA: P1(x) is a product of (a) the probability fora 
spin to have a magnetic neighbor at a distance R1, and 
(b) the probability that both spins do not beloog to a 
pair with a shorter R1• Wethen obtain 

(3) 
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where the summation runs over sites in the sphere R1; 

some sites are skipped in the summation because the 
probabilities that ions i and j do nol beloog to a pair 
v;ith shorter R 1 are nol independent.21 The principal 
difference between the ENNPA and HPA is shown in 
Fig. 7 for a system of four ions. The calculated proba
bility distributions for x =0.023 in both models are 
shown in Fig. 8. As could be expected, the number of 
pairs with small R 1 (i~ 7) is enhanced in the ENNPA, 
with respect to the HPA. This situation is reversed for 
more distant pairs. Since the probability distributions 
are known, the total partilion function and other ther
madynamie properties can be obtained by summing the 
respective pair contributions: 

.. 
Z= l: Z1P1(x)/2, (4) ,_, 

.. 
c", = l: C",1P1(xl/2. (S) ,_, 

Each pair contribution (Z1, Cml• and so on) contains the 
exchange parameter J1• Following the results of the 
preceding section, we take J1 =J0 /R 1

6
•
8

, where R1 is in 
units of the NN distance in the host lattice. 

The summat!_on over the shells i is carried up to shell T 
for which 1:: c 1 P1 ~ 0. 995. For low concentrations 
(x < 0. 03) usually T < 20, being even less for higher con
centrations. 

The results of the specific-heat calculation for both the 
ENNPA and HPA are shown in Fig. 9 logether with the 
experimental data. For J0 (i.e., NN interaction) we have 
taken - IJ K as indicated by high-field magnetization 
data.22 Recent inelastic-neutron-scattering data23 yield-

lal 

lb) 

FIG. 7. Pair formation in the (a) ENNPA and (b) HPA. 
The arrowa repreaent spin-spin interactions. 

f cc lalher 
x •0.023 

il~helll 

FIG. 8. Probability of finding at least one magnetic neigh
bor in shell i represented by the blank histogram (Eq. (2)], and 
probability for a spin to have at least one magnetic neighbor in 
shell i under the condition that both spins do not belong to a 
pair with a shorter distance [Eq. (3)] represented by the shaded 
histogram. 

ed a comparable value, although slightly lower. One cao 
notice that at low temperatures (T~0.2 K) the HPA 
gives largervalues than the ENNPA, whereas for higher 
temperatures the situation is reversed. This results from 
the discussed difference in probability distributions (Fig. 
8). The difference is much more significant for higher 
concentrations (x "",0.06) than for lower ones (x "",0.01), 
for which the ENNPA and HPA nearly coincide. lt 
should be stressed that the specific-heat curves shown in 
Fig. 9 were simply calculated with no fitting to the ex
perimental data. Presumably a better agreement wiJl be 
obtained if J1 values are treated as adjustable parame
ters. Since the nearest-neighbor interaction J 0 is in-

~ 

"' ~ 0.10 -::::! 

V 

l 
0 

• • 

3.0 

FIG. 9. Zero.field magnetic specific heat calculated In the 
ENNPA (solid lines) and HPA (dashed lines) logether with ex
perimental data. 
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FIG. 10. Magnetic specillc heat of Zn 1_, Mn, Se. The 
dashed lines repcesent calculations with the ENNPA as de
scribed in the text using 10 1k11 = -13 K and 11 lk11 = -1/R 6·1 

K. The solid lines repcesent the ENNPA with triples included. 

ferred from independent experiments and the radial 
dependenee from T1(x ), we inserted J 0 as a constant 
value (=-IJ K) and assumed for further neighbors that 
J1 =J 1 I R16.1 (i> 0), where J 1 is the only adjustable pa
rameter. J 1 was chosen to obtain the best overall agree
ment for all three experimental quant i ties: · C,.,, M, and 
X. For the final calculations we have extended our 
ENNPA in a similar way as for (CdMn)3As2 (Ref. 2) and 
(ZnMn)3As2 (Ref. Jl; we considered nol only pairs but 
also "triples" (i.e., configurations in which two spins are 
located at the same distance from the reference site). 

The results of EN NPA calculations with J 0 = - IJ K 
and J 1 =-7 K are shown in Figs. S and 10 (C,., ), 11 (M), 

and 12 (M). The high-temperature susceptibility calcula
tions for Zno. 9,Mn0.0,Se yield a Curie-Weiss temperature 
0= -45 K which is in perfect agreement with the ex
periment.12 The high-field magnetization, shown in Fig. 

6 

5 10 
magnetic field ITJ 

• • • 

15 

FIG. 11. High-field magnetization of Zn0."Mno.o,Se. The 
solid lines repcesent calculations with the ENNPA using 
J0 /k1 ~-13K and J1 /k1 = -11Ru K. 

;;; 10 
c 
2 .. 
c 
'i' 
E 
.... 
"ä 
<XI 

c 
.2 
~ 
.'.:! 
Q; 2.0 Zno.9S Mn0.05 St c 
"" "' E T·1.8K 

0 10 20 30 
magottic field ITI 

FIG. 12. Steplike magnetization of Zn0 95 Mn0.01Se (Ref. 24) 
logether with the ENNPA prediction (solid line, 10 1k11 = -12 
K and l 1/k 11 =-7!R 61 K, dashed line, 10 1k1 =-l3 K and 
11 lk11 =- 7 IR 6·

1 Kl. Si nee no absolute value of magnetization 
is given in Ref. 24 the magnetization was scaled at 2S T. 

12, has been recently fitted with a model including a 
nearest-neighbor interaction J 0 = -9.9 K and a mean 
field. 24 Our results also show that a satisfactory descrip
tion can be obtained with the same set of parameters as 
used for the other thermodynamic quantities. 

The ENNPA may be further extended by combining it 
with a meao-field approximation to account for the aver
age interaction of a spin with the other spins nol belong
ing to a pair (i.e., spins with i> Ï). The results generally 
confirm this conjecture, although the obtained correction 
is rather small. We conclude that, although these exten
sions do nol significantly improve the results and some 
systematic deviations remain, the general agreement 
shows that it is, in principle, possible to explain the be
havior of specific heat, magnetization, and susceptibility 
simultaneously, without the need to adjust the random 
distribution of the Mn ions. As we quoled before, some 
C,., data on Zn 1_" Mn"Se with a nomina! Mn concent ra· 
ti on of x =0. OI we re recently published by Keesom. 16 

Assuming only contributions from singles, pairs, and tri· 
pies he was able to describe the data rather well. How
ever, since essentially both the total Mn concentration as 
well as the statistica! distribution were used as a fitting 
parameter, a comparison with these results does not 
seem very significant. 

IV. DISCUSSION 

The analysis of the concentration dependenee of the 
freezing temperature, as performed for Zn1_,.Mn"Se in 
the preceding section, can also be applied to other 
DMS's. The available data on T1<xl for a number of 
them are gathered in Fig. IJ. In all cases it appears that 
a description of T1(:x) based on a power-law dependenee 
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• IZn Mnl Se 
• IZn Mnl Te 
•!Cd Mn) Te 
o l(d Mnl Se 
•IZn Mnl 3As2 

~ ,((d Mnl 3Asz P;• 
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// 

0.01 0.1 

FIG. 13. Freezing temperafure Tt as a function of the Mn 
concentration x for various DMS's on logarithmic scale. The 
straight lines are lilled to the data y;elding the power depen
denee J(Rl-R -• as tabuialed in Table 11. References on the 
origin of the data are given in the text. 

of J(R)=J0R -n fits the data in the whole concentration 
range rather well, in contrast to the description based on 
an exponential decay of J IR). Whether this is indicative 
of a specific mechanism remains to be seen, however, 
since (as was argued before8) it is nol a priori clear 
whether the same mechanism is responsible for the spin
glass freezing below and above the percolation limit. 

The exponents n deduced from Fig. I 3 are tabulated 
in Table 11. The various systems in Table 11 are ar
ranged in order of decreasing gap. Reviewing the table 
gives rise to the following comments. The considerable 
increase of the range (- I /n) of the interaction going 
from wide-band-gap materials to smali-band-gap materi
als is obvious. This fact is not inconsistent with the ex
pectations based on the Bloembergen-Rowland exchange 
interaction25 as the driving mechanism behind the spin
glass freezing. In this case, however, an exponential de
crease (J(R)-e-aRJ should have been expected and the 
apparent universa! range of the exchange for the 11-VI 
compounds, irrespective of the appreciable variation of 

the gap magnitude, is somewhat surprising. Moreover, 
if superexchange was the driving mechanism, as suggest
ed by Larson et a/.,26 at least for the nearest-neighbor 
interactions, an increasing range of the interaction 
would be related to an increasing covalent character of 
the bonding.26 Roughly speaking, such an increasing co
valence may indeed by expected when the 11-VI systems 
are compared with 11-V and IV-VI systems. More de
tailed information can be obtained from the location of 
the energy of the Mn d levels with respect to the top of 
the valenee band. Recently Taniguchi et a/.21 obtained 
information about the Mn 3d density of stales and p-d 
hybridization in the series Cd 1_,.Mn., Y (Y =S, Se, and 
Te). They concluded that for this series the degree of p
d hybridization increases upon going from Te to S. 
However, the data tabuialed in Table 11 do not reileet 
the expected systematic change in range of the interac
tion. 

In fact, a most remarkable feature of the data on T1 
versus x as shown in Fig. 13 is the surprising universa! 
behavior of the 11-VI wide-band-gap materials. Not only 
is the concentration dependenee analogous (and thus the 
range I /n), but the absolute magnitude of the freezing 
temperature is also the same, taking into account the 
scattering of the data. In view of the fact that consider
able ditrerences exist between the lattice parameters of 
the II-VI compounds in this series (up to 20%), a varia
tion of the freezing tempersture by a factor of 2 or 3 
might have been anticipated within the concept of our 
model, given the pronounced radial dependenee of the 
interaction strength J IR). The data apparently do nol 
support this conjecture. This might be considered an in
dication that, besides the interaction strength, the freez
ing process is also determined by topological criteria. 

As we quoled in the Introduction, the overall charac
teristics of DMS's, include, among others, AF Jong
ranged interactions and spin-glass formation for a wide 
range of concentrations. It has been questioned whether 
real spin-glass formation is possible in a random diluted 
array coupled by Jong-range isotropie AF interactions 
only, since in that case the driving mechanisms of frus
tration or competition would nol be etrective. 17 To start 
with, we would like to emphasize that the present exper-

TABLE 11. TyEe, concentration ranl!e, band gaE, nearest-neighbor di stance, and ex Eonent n of various DMS's. 

NN distance IÁI 
Material Type x range E1 (eV) (for x =0) 11 Ref. 

Zn1_.,Mn.,S 11-VI 0.3-0.4 ""3.8 3.83 ""6.8 31 
Zn1_.,Mn.,Se 11-VI 0.02-0.5 2.8-3 4.00 6.8 This paper, 12 
Zn 1_.,Mn., Te 11-VI 0.07-0.6 2.4-2.8 4.31 6.8 8, 32 
ed1_.Mn.,Se 11-VI 0.05-0.5 1.8-2.6 4.28 ""6.8 7, 30 
Cd1_.,Mn., Te 11-VI 0.01-0.6 1.6-2.5 4.58 ""6.8 4, 19, 6, 33 
Hg1_.Mn., Te 11-VI 0.02-0.5 ",.0-1.1 4.55 ""5 5,34,35 
Hg1 •• Mn.,Se 11-VI 0.02-0.3 ",.o 4.30 ""5.0 37 

1Zn1_.Mn. ))AR1 11-V O.OOS-0.1 ""I 2.94 4.S 3 
(Cd1 _. Mn., ),Aa2 11-V 0.005-0.2 0-0.2 3.17 3.S 2 

Pb1 •• Mn. Te IV-VI 0.03-0.1 0.2-0.4 4.56 3 36 
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iments on Zn 1_xMn.Se did yield the observation of typ· 
ical spin-glass characteristics. These include the cusp in 
the susceptibility, a continumts specific heat, and a 
dilference in zero-field-cooled and field-cooled magneti
zations, both for concentrations above as well as below 
the percolation limit. We feel that with these data the 
canonical sfin-glass nature of the transition is strongly 
supported. 1 

With respect to the fundamental question about the 
spin-glass freezing in DMS's as such, we would like to 
point out that the anisotropy might play an important 
role. From Monte Carlo calculations and renormal
ization-group treatments,28

•
29 it has been suggested that, 

in genera!, an additional anisotropy in an isotropie sys
tem wiJl lower the critica! dimeosion and a small anisot
ropy is neerled to activate a clearcut transition. More 
speciftcally, it was suggested for impurity spins in III-V 
semiconductors that the random anisotropy of the in
direct exchange is the driving force towards a spin-glass 
state, irrespective of the sign of the exchange integral. 18 

Experimental evidence of such an additional anisotro
PY in DMS's is scarce, however, though not completely 
absent. For the present compound Zn 1_ .. MnxSe, 
electron-spin-resonance results were reported for dilute 
samples, indicating a uniaxial single-ion anisotropy 
D =0.1 K.39 Moreover, inspeetion of the specific-heat 
data as shown in Fig. 4 indicates an increase in C'" at 
the lowest temperatures, which is not relleeled in the 
calculations. This is by no means unique for 
Zn1_ .. Mn .. Se and bas been observed in a number of 
DMS's. Earlier attempts have been made in 
Cd1_ .. Mn..,Se to explain this behavior in terms of a 
single-ion anisotropy, although in that case no single-ion 
splitting was observed in ESR experiments.3° For 
Zn1_ .. Mn..,Se, the reported value of D -0.1 K can, as 
calculations of the resulting Schottky anomaly have 
shown, explain, in principle, the increase of the low
temperature Cm. Further direct evidence on this anisot
ropy is, however, difticult to obtain. Preliminary experi
ments on a single crystal with I at. % Mn2+ in an exter
nal field applied along the principal axis showed no mac
roscopie preferred direction. This, however, can be un
derstood by assuming random local axes, in agreement 
with the ESR results. 39 In order to establish the pres
enee of these anisotropic terms and their inftuence on 
tbe freezing process, forther research is necessary. 
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APPENDIX 

In this appendix we present a simpte model which cor
roborates the usefulness of the sealing analysis relating 
the freezing temperature to the concentration. This 
model is based generally on the idea of Smith u and 
Escorne et al., 19 deftning the SG freezing as the process 
of cluster blocking. 

We consider a particular magnetic ion which may be 
blocked (frozen) by coupling with its magnetic neighbors 
if the exchange energy J (RIS 2 is larger than the I hermal 
energy k8 T. On the other hand, an ion is considered to 
be "free" (i.e., freely responding to the external magnetic 
field) if it bas no magnetic neighbor inside the sphere of 
radius R 1 defined by 

J(R11S 2=k8 T. (Al) 

The probability that a particular ion is free is given by 

Prree =( 1-x)"' ' (A21 

where n1 is the total number of lattice sites inside a 
sphere with volume frrR/. 

Equation (Al) relales R1 to the temperature and Pr,.. 
may be calculated directly for a particular lattice, as we 
wiJl show below. Before that we consider the approxi-
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FIG. 14. Exchange constant J(RI and radial dependenee for 
JIRI-R _, fel and J(RI-e-u 11 (OI. The prefactors are 
chosen so that JIR.vN 1=10 • Arrows indicate nearest neighbors 
(IN), next nearest neighbors (2NI, and so on. For comparison, 
J(RI-R -J, corresponding to dipole-dipole interaction, is also 
shown. The prefactor for this case was chosen to be O.OJJ0 , an 
overestimation of the dipole-dipole interaction in DMS's. 
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Iu lollito 

FIG. IS. Probability that a magnetic ion in a fee lattice is 
not blocked for x =0.01, 0.05, and 0.10 as a function of tem
persture for continuous distributions. Solid line, J(R )-t -5.1/l 

(A5b)); dasbed line, J(R)-R _, [(ASa)). Tempersture is in J0 

units, where J0 is the interaction value for the neerest neigh
bon. 

l 
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FIG. 16. Probability that a magnetic ion in a fee lattice is 
nol blocked as a function of tempersture for x =0.05. Solid 
line, J(R)-t-'-~ll; dasbed line, J(R)-R -'; dotled line, 
J(R)-R -•. All interactions are chosen so that all have the 
same value 110 1 at nearest-neighbor distance. 
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FJO. 17. Probability that a magnetic ion in a fee lattice is 
not blocked as a function of tempersture for J(R)-R _, and 
x =0.01, O.OS, 0.10, o "J, and 0.30. At the nearest-neighbor 
distance J IR )•J0• 

:Ë 
.ö .. 
D e 
C1 

o.s 

ft1 lalliet 

1•0.05 

0.001 0.1 ., 
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FIG. 18. Probability that a magnetic ion in a fee latticeis 
not blocked for x=0.05 and J(R)-R-'. Solid steplike line, 
distribution the same as in Fig. 17; solid line, the same distri
bution but convoluted with exponential function with 
r =0.410 ; dasbed line, continuous approximation [Eqs. (AS) 
and (A6)]. 

mation for a very dilute system which results in analyti
ca) solution. For a very dilute system (i.e., semicontinu
ous distribution of ionsl we have 

(A3) 

where A is volume per one lattice site (A =a 3 for 
simpie-cubic structure and A ={a 3 for fee structure). 

For DMS materials the exchange constant is supposed 
to be relatively long ranged (i.e., extending also for fur
ther, nol only the nearest, neighbors) and depending on 
distance as 

J(RI=J0R -• 

x 
0 0 01 0.02 o.os 0.1 

·8 

-n 
JIRJ•J0 R 
n•7.0 

In x 

(A4a) 

01 0.3 

FIG. 19. Logarithm of the freezing tempersture resulting 
from rrobability distribution (as discussed in the text) as a 
function of logarithm of concentration for J(R)=J0 R -•, 
n =7, for different freezing rrobabilities P1 =0.01, O.OS, and 
0.10. The alope ofthe lines yields an exponent n -=6.8. 
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TABLE 111. Freezing temeeratures Tl (in units of J 0S 1
) for various Pl values and concentrations. 

Concentrat ion 
I IRI Pr, .. O.ol o.oz o.os 0.10 O.IS 0.20 0.30 

0.10 3.77x 10-• 1.39X 10-4 4.62X 10-1 2.4S X 10-2 0.0773 0.139 0.208 
~-Uil 0.05 8.11XIO-' 3.49x to-' I.S8X 10-1 1.19X 10-2 0.0284 0.0619 O.IOS 

O.ol 3.94x to-• 2.69x to-• t.9sx to-4 2.tsx to-1 0.006U 0.119 0.0228 

0.10. 1.31 x 10-4 6.SS X 10-4 Hl X 10-1 0.0218 0.06S7 0.127 0.205 
l!R 1 O.o5 s.82x lo-' 2.90x 10-4 2.38x to- 1 0.0106 0.0249 0.0549 0.103 

0.01 1.25 x to-' S.90X to-' 4.88x to- 4 0.00225 O.OOS42 O.OIOS 0.0221 

or 

J(R )=I~ -a~ • (A4b) 

In Fig. 14 both relations (A4a) and (A5b) are shown for 
11 = 7 and a= S. 1 as proposed for wide-band-gap 
DMS's.1•9 Finally, we get, from (Al)-(A4), 

(AS a) 

(ASb) 

The obtained distributions are shown in Fig. 15 fora fee 
lattice, showing a gradual decrease of the probability 
that an ion is not frozen with decreasing temperature. 
We assume that fora sufficiently small Prree =P1, where 
P 1 is an arbitrarily chosen constant depending on the 
specific mechanism, the ion system may be considered 
frozen, the tempersture at which P1 is reached defined 
as the freezing temperature T1 [Pr, .. <T1 )=P1 ]. Then, 
from (AS), one may obtain the following sealing laws: 

11 
1nT1 - 3 tru: for (A4a), (A6a) 

lnT1 -ax-tll for (A4b). (A6b) 

These relations have also been reported by other au
thors11 and are applied in this article. 

We now abandon the limitation to the very dilute case 
(continuous distribution assumption) and extend our 
model to higher x. In Fig. 16 the probability distribu
tion versus tempersture is shown for x =0.05 for both 
interactions (A4a) and (A4b). As can be noticed, there is 
only a slight difl'erence between the power (A4a) and ex
ponential decay (A4b), since for T ~ 0. 003/0 (and 

"On leave from the Instil u te of Ex perimental Physics, The Uni
venity of Warsaw, Hoza 69, PL-00-681 Warsaw, Poland. 

1See the following review papen: N. B. Brandt and V. V. 
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The specific heat, magnetization and low field 
susceptibility is calculated for- iron-based 
Semimagnatie Semiconductors. Calculations are 
per-formed in Extended Nesr-est Neighbour Pair 
Approximation taking into account both Heisenberg
type d-d exchange interaction and spin-orL~t 

interaction. Comparison with available expertmental 
data for ZnreSe and CdraSe is presented. 

I ntroduction 
Semimagnatie semiconductors• CSt1SC> or 
Dlluted Nagnatie Semiconductors (i.e. 
11-VI, 11-V semiconductors containing a 
controlled quantity of magnette ions, 
mainly Mn lons) have attracted during 
recent years considerable attention due 
to their interesting magnatie and 
optica! proper-ties. Giant magnetooptical 
effects Csuch es raradey rotstion and 
axelton splitting> resulting from the 
streng s-d exchange interaction between 
band electrans and localized d 8 

electrans of magnatie !ons, have been 
reportact for materials like CdNnTe, 
HgMnTe or ZnMnSe. Varleus magnatie 
phases of Mn ion sublattics 
Cparamagnetic, spin-glass and 
antlferromagnetic ) ware found ctspending 
on tempersture end concentration range•. 
The interpratstion of these magnette and 
magnetooptlcal properties takes 
actvantags of the fact that the manganese 
ground state ia orbital singlet and spin 
sextet ( 6 A). rhis is a relatively 
aimple "apin-only" situatlon. In 
partlcular the d-d interaction between 
two Mn ions may be well approximated by 
Heisenberg-type exchange interaction in 
a pair of two S•S/2 spins. 
On the other hand in iron containing !l
Ul SMSC• the aituation ia different. 

,Substitutional iron re•• has a d 6 

sleetronie configuration. The ground 
state of re•• free ion ( 8 0) is split by 
tetrahadral crystal field into a eE 
orbital doublet and a higher lying er 
orbital triplet <separated from 8 E by 
lODq, where Dq is crustal field 
parameter), Spin-orbit interaction 
splits the •E term into a singlet Aa. a 
triplet Ta, a doublet E, a triplet rz 
and a singlet Az Cthe energy separation 
between these statea is epproximately 
equal to 6À2 /l0Dq, where À is spin-orbit 
parameter) 3 • 4 • Thus the grcund state is 
a magnetically inactive singlet Aa 
reauiting in Van Vleck-type 
paramagnetism8 • 6 , Moreover the d-d 
interaction is more complicated in this 
case because of nonveniahing orbital 
momentum, 

In this paper we r-eport calculatlons of 
energetica! pattarn of a pair of re•• 
ions coupled by d-d exchange interaction 
and r-esulting thermadynamie properties 
of such a pair. Based on that we 
calculate in Extended Nesrest Neighbour 
Pair Approximation CENNPA> specific 
heat, magnatie susceptibility and high 
field magnetization for a semimagnatie 
semiconductor of low magnette ion 
concentr-atian. rinally we compare our 
results with available expertmental data 
for ZnreSe and CdreSe. 

rhe model 
We start by solving re-re pair- problem. 

The Hamiltonian of such a pair, taking 
into account crystal field, spin-orbit 
interaction, Heisenberg-type and 
pseudodipolar exchange interaction, as 
well as influence of magnetJe field, can 
be expressed in the following form: 

H.·<La+Lz+2Sa+2Sz>~B , 

H •• is crystal field term, 

J, J' are exchange constants CJ'
pseudodipolar>; S and L are spin and 
orbital momenturn operators, 
respectively. rhe indices 1 and 2 refer 
to !ons in the considered pair. 
The full Fe-Fe pair wavefunction is 
taken as a linear combination of 
~-aducts fn•g-, where fn, g_ are single 
ion wavefunctions. Since the 8 E term is 
10-fold degenerata and the er term is 
15-fold degenerata we are finally 
dealing with 625 pair basis 
111avefunctions. To simplify the problem 
we choose f,g according te Slack at 
al 4 te diagonalize H.~ and He•· rhus 
our wavefunctiori basis is split intc 
four sets: &[BE, BEer, 8 T8 E anM erer. In 
11-UI 111ida gap StlSC crustal field 
splitting is of the order of 3000cm-• 
whereas d-d exchange interaction or 
magnatie field term are usually twa 
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orders of magnitude smaller•. We 
therefore limit further considerations 
to 8 E8 E subspace, what means that we 
neglect 8 E-8 T mixing due to H."ch and 
He (mixing due to H.a is taken into 
account in a 2nd order perturbation 
calculation). Within 8 E8 E subspace 
Hamiltonian Cl) is solved numerically by 
diagonalization of the lOOxlOO 
Hamiltonian matrix. The resulting pair 
energy diagram is shown in fig.la for 
example values of J--0.22, -0.~~ and -
2.5 • À 2 /10Dq CJ'-0), lt may be noUeed 
that the ground state of an interacting 
pair is a singlet, similarly as in the 
absence of exchange interaction (cf 
fig.la). However the first excited state 
is much closer to the ground state as 
compared to J-O case. More drastic 
changes are observed in the pressnee of 
pseudodipolar interaction as shown in 
fig.lb for example values J'•-
0.5 ~Z/lODq and J'-+0.5 ). 2 /lODq, 
The obtained energy patterns can ba 
used for calculation of thermadynamie 
properties of a fe-fa pair. for example 
in fig.2 calculated pair specific heat 
Cp is shown. lt can be seen that an 
interaction between fa ions does not 
change the form of Cp significantly: a 
well pronounced maximum is observed 
similarly as for non interacting pairs 
(i.e. single ions). This maximum shifts 
to lower temperatures as interaction 
increases, what is a direct consequence 
of reduction of energy saparatien 
between the ground and the first excited 
statas (f!g.la), Pseudodipolar 
interaction in general enhances this 
effect Cfig.2l. 
In the pressnee of magnatie field, 
degeneracy of re pair levels is lifted 
Cfig.~, inset) but for net very streng 
fields (of the order of a few Tesla for 
our parameters À and Dql speelf ie heat 
remeins practically unchanged Cfig.2). 

We should camment hare on the streng 
exchange interaction case. lt fellows 
from our calculations that even for IJl 
» >."'llODq CJ ·-oJ the spin-orbit 
interaction can net be neglected since 
it changes substantially the energy 
pattarn for the lewest states. Thus 
the "spin-onl~" description is invalid, 

Havtng determined propertres of a single 
pair we ware able to calculate the 
specific heat, susceptibility end 
magnetization of a "real" crystal. We 
did it in so called Extended Naarest 
Neighbour Pair Approximation CENNPAl 7 , 

which was recently used for description 
of magnatie properties of soms Mn-based 
SMsce·•. 
ENNPA is an approximative calculation 
method, particularly useful for random, 
diluted alloys with long-ranged 
interaction, This methad is based on the 
assumption that the partition function 
of the system can be factorized into 
contributtons of pairs of ions. In ENNPA 
each ion is eensidared to be coupled by 
an exchange interaction Ja only to its 
naarest m~g~tig neighbour, which may be 
located anywhere at the distance Ra from 
a raferenee site. The statistica! weight 
of pair configurations with various Ra 
is assumed to be determined by the 
random distributton of the ions. 
Therefore any thermodynamica! function 
of the crystal can be expressed in the 
ferm: -(2) A•L:AaCJalPaCxl/2 

·-· where Aa stands for specific heat, 
susceptibility ar magnetization and 
depend on J,. P,Cx) is probability of 
finding at least one naarest fe ion in 
the 1-th shell and reeds for a random 
distributton as: 

where n. is a number of lattics sites 
insida shell of a radius R •. 

Results end discussten 
In this sectien we present results of 
specific heat, magnetization and 
susceptibility calculated in ENNPA for 
2nfe5e and CdfeSe. 
The primary question arises about the 
material parameters involved in 
calculations. for crystal field 
splitting Dq end spin-orbit interaction 
constant CA) we adopted values obtained 
for Fe-doped ZnSe and CdSe • The 
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problem with J parameters is much more 
complicated. The only available data 
CJNNik.~-lOK for CdFeSe• 0 ) are obtained 
from high-tempersture susceptibility 
with the help of "spin-only" model CS•2, 
l•O), supposing only neerest neighbour 
CShort-Ranged) interaction• 0 , Moreover 
na information is provided about long
ranged CLRJ interaction, neither about 
possible pseudodipolar interaction. 
Certainly all the unknown parameters 
could be adjusted to abtsin the best fit 
with the expertmental data. We think 
however, that such procedure would 
result in unreliable parameter values 
since there is toa many of them. We 
therefore decided to present rather 
model calculations for a chosen set of 
reasanabie parameters instead of 
performing a detailed fit. Parameters 
used by us are collected in Tabla 1, 
where for long range interaction we 
assumed the same radial dependenee as 
found for ZnMnSe• end CdMnse••: 
Ja•JNN/Ra 7 • 

Tabla 1 

ZnFeSe CdFeSe 

À -8Scm-• -Slem-• 
Dq 293cm-• 268cm-• 

J,._lk. -8. 9K"'" -B.BKa:" 
C -17, 7K) 

Ja JNN/Ra 7 J,._/Ra 7 

J' 0 0 

The calculations ware performed 
numerically. The summatien over 1 shells 
in Eq.2 was eerried out up till l•v for 
which 

y 

2:PaCx) >0,99 ·-· In Fig,3 specific heat calculated for 
Zno.•3aFBo.o62 Se is shown tagether with 
expertmental data. It can be observed 
that our description taking into account 
short- end long-ranged interaction 
between fe ions provides much better 

agreement with experiment then 
noninteracting !ons model (JNN-0), 
although soma substantial discrepancy 
still exist. This discrepancy suggests 
that real energy saparatien between the 
ground state end the first excited 
statas is larger than calculated by us 
for parameters from Tab.l. An increase 
of this energy saparatien provides a 
better fitting os examplified in Fig.3 
Cfor ).. ·-120cm-•, all ether parameters 
being unchanged), lt should be stressed 
that we did nat adjust any parameters. 
Adjustment of Dq, À , and especially Ja 
values would certainly result in a 
better fit. 
High field magnetization results for 
Zno •• aFeo.oaSe are shown in Fig.~ for 
JNN•-B.9K, -17.7K and OK Cinset presents 
pair energy structure as a function of 
magnatie field for J·-8.9K). Also in 
this case our ENNPA model provides 
reasanabie description of expertmental 
data8 • 

The results of low field susceptibility 
computations are presented in fig.S for 
Cdo.•aFe0 .oeSe. We would like to point 
out the difference in the susceptibility 
shape for noninteracting ( JNN•Q) end 
interacting ( JNN·-B.BKJ Fe ions in the 
low tempersture range CT<SOK). A simtlar 
low tempersture susceptibility ferm as 
calculated by us was indeed 
observed in experiment•o (fig.SJ, 
although pronounced difference exist in 
absolute values. This difference may be 
due to the fact that real iron 
concentratien is different than 
announced for this crystal• 3 • It is 
shown in Fig.S that taking slightly 
higher iron content Cx-0.07 instead of 
0.05) provides quite good description of 
experiment. 
finally we would like to camment on the 
role of long-ranged interaction in the 
above calculations. We believe that such 
interaction exist in eensidared iron
baeed SMSC, similarly as in Mn-type 
materials8 ••·•• and therefore in 
principle it should be taken into 
account, as we did. However it fellows 
from our results that waak exchange 
interaction does nat change 
substantially energy levels pattarn Ccf. 
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fig.l) what eausas that properties of 
en iron pair coupled by waak LR 
interaction do net differ very much from 
these of a single ion; One may then 
expect that LR interaction een be 
neglected in fe-based SMSC, contrary to 
Mn-based SMSC8•~. We have checked, that 
for parameters from Tab.l it is quite a 
goed approximation: there is very little 
difference in ENNPA between "SR-only" 
end "SR&LR" models Cless then 2% in the 
specific heat case). Only if SR 
interaction is streng enough negleetien 
of LR interaction produces substantial 
errors as shown in fig.3 Cinset> for 
specific heat. 
It seems therefore, that LR interaction 
may net ba so apparent in fe-based SMSC 
as it was in Mn-type SMSC. 

Conclusions 
In conclusion we point out that taking 
into account d-d exchange interaction 
between fa ions provides a much better 
description of iron-based Semimagnatie 
Semiconductors than a non-interacting 
ions model. This description may be 
regarded as reasonable having in mind 
that our calculations ware performed for 
reasonable but still arbitrary 
parameters. We think however it is 
worthless at the present stage to do 
extended fits since there is to many 
parameters to be adjusted. More 
information is required, in particular 
about JNN end the interaction range. In 
that respect neutron diffraction as 
well as possible spinglass phase 
transition studies should be very 
helpful. Only then more detailed fits 
are worthwhila to be performed and 
effects like possible pseudodipolar 
interaction could ba studled Cpossibly 
in an extended model taking into account 
8 E-8 T mixing due to exchange interaction 
as wellas clusters larger than pairs). 
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figures captions 

fig.l a: Low-lying energy levels for 
single fe•• ion <J-0) and pairs of fa•• 
ions with exchange interaction parameter 
J--0.22, -0.'1'1 and -2.5 • ). 2 /lODq. 
Pseudodipolar interaction is negleetact 
(J '•0). 
b: Low-lying energy levels of fa•• pair 
wi th J--2. 5 À "I lODq and pseudodi pol ar 
interaction J'•-0.5 and +0.5 • )\ 2 /lODq, 
Numbers denote degeneracu of the levels. 

Fig.2 Specific heat of a fe•• pair as 
a function of tempersture for 
J•-B. SK and J '-o < Dq•293cm-•, >. --B5cm-•) 
in the absence of magnatie field <B-Ol 
and for 8•5.61. for comparison the 
nonlnteracting ions case <J-Ol is also 
shown. 
The influence of pseudodlpolar 
interaction is exemplified for J'•-l.BK 
end J'•+l.BK CJ•-B.9K) 

Fig.3 Speclfic heat of Zno.93efeo.o6:z5e 
in ENNPA as a function of tempersture 
for Dq-293cm-•, À --B5cm-• and various 
exchange interaction parameters: 
JNN•O, JNN•-8,9K, JNN•-17,7K Bnd JNN•-
35.5K, Also JNN•-17.7K, À •-120cm-•, 
Dq•293cm-•. Points reprasent 
expertmental data. Pseudodipolar 
interaction end magnatie field are 
absent. 
Inset: Difference between "short-ranged
only• approximation <JNN•-35.5K, J,-o 
for distent neighbousl and "normal" 
ENNPA (JNN•-35,5K, Ja•JNN/Rs 7 ) 

Fig.'! Magnetlzation of Zno,9efeo.oeSe in 
ENNPA as a function of magnatie field at 
T-2K for different exchange 
interaction: JNN-o (single ionsl, JNN-
B.SK and JNN•-17.7K CDq-293cm-•, A-
B5cm-•; pseudodipolar interaction is 
neglected: J'•O). Points reprasent 
expertmental data8 , 

lnset: Splitting of pair energy levels 
in magnatie field CJ•-B.SK, J'•O), 

fig.5 Inverse susceptibility of 
Cda-"Fe"Se in ENNPA as a function of 
tempersture for: x-0.05 and JNN
-B.BK, x•0.05 and JNN-0, x-0.07 and 
JNN•-8.BK (J'•O, Dq•26Bcm-• and À •-81 
cm-•). Points reprasent expertmental 
data 10 • 
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NAWOORD 

Aan het eind van dit verslag en daarmee ook aan het eind van mijn natuur

kunde studie gekomen, wil ik op deze plaats een ieder heel erg bedanken die op 

welke manier dan ook, misschien zelfs onbewust, zijn of haar steen of steen

tje(s) heeft bijgedragen tot het met succes voltooien hiervan. Dit alles in m'n 

eentje klaar hebben moeten spelen was onmogelijk geweest. Zonder anderen tekort 

te doen wil ik toch een aantal personen hierbij niet onvermeld laten. Alle leden 

van de vakgroep MO, voor de prima werksfeer en de (onze) goede verstandhouding, 

die het werken in een groep een stuk aangenamer maken. Henk, voor onze bijzonder 

prettige manier van samenwerken die ik ontzettend gewaardeerd heb, en de 

'benauwde' momenten waarin jij altijd de rust zelve bleef. Wim, voor je mee-

slepend enthousiasme dat ons opstuwt in .... Andrzej, voor de stimulerende en 

leerzame discussies tijdens jouw verblijf in onze groep. Voor de 'technische' 

assistentie van velen bij het experimentele werk en het tegenwoordig schijnbaar 

onmisbare, maar in elk geval onvermijdbare PC-gebruik. Mijn kamergenoten Edward 

en Maarten, voor het plezierige verblijf van meer dan een jaar in NL 1.08 en 

Fons, voor de vaak wat dieper gravende, filosofische en levensbeschouwelijke 

gedachtenwisselingen, vooral in de avond- en nachtelijke uren op de TU. 

Daarnaast wil ik hier ook mijn waardering kwijt aan de vele vrienden en 

vriendinnen buiten de TU-gemeenschap, die je op de juiste momenten weer doen 

beseffen dat er naast je studie ook nog heel veel andere leuke en zinvolle din

gen en bezigheden bestaan. Die mij omhoog hielpen klimmen uit psychische dalen, 

voor de waardevolle contacten en voor het mij ontzien bij het vervullen van een 

aantal taken, tijdens de laatste drukke weken. 

Als laatste maar zeker niet in de minste plaats wil ik hier mijn ouders 

bedanken die in feite al jarenlang op alle mogelijke manieren hun steun hebben 

verleend. 

Heesch, 12 januari 1988 

Eric. 


