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Samenvatting 

In de verdunde magnetische halfgeleider Pbl-x-ySnyMnxTe kan de 

dichtheid van de mobiele ladingsdragers door middel van isotherme 

annealing gevariëerd worden tussen 1019- 1021 cm-3. Uit dynamische 

susceptibiliteits- en soortelijke warmte metingen aan Pb1-x-ySnyMnxTe 

met x< 0.05 en 0.4 < y < 1.0 bij lage temperaturen (T = 0.01-30 K) 

blijkt in dit p-type materiaal voor hoge gatendichtheden 

(p > 3•1020 cm-3) een ferromagnetische overgang op te treden. De 

gemeten waarden voor de Curie-Weiss-temperatuur, die lineair met de 

Mn-concentratie variëert, ligt voor een Mn-concentratie van 3% tussen 

e = 4-6 K. Voor lage gatendichtheden verdwijnt het ferromagnetisch 

gedrag en worden paramagnetische tot licht anti-ferromagnetische 

Curie-Weiss-temperaturen gemeten. Tevens worden bij lage temperaturen 

(T< 1 K) spinglas-achtige overgangen waargenomen. Het gedrag van de 

Curie-Weiss-temperatuur, een maat voor de gesommeerde interacties, als 

functie van de gatendichtheid kan beschreven worden met een gewijzigd 

RKKY model, waarin rekening wordt gehouden met de bandenstructuur. De 

berekeningen vertonen een grote overeenkomst met het model. De 

waargenomen kritische gatendichtheden verschuiven naar hogere waarden 

voor een toenemende Sn-concentratie in overeenstemming met 

literatuurgegevens. De grootte van e boven de kritische gatendichtheid 

komt overeen met de gemeten waarden. De voor lage gatendichtheden 

waargenomen antiferromagnetische Curie-Weiss-temperaturen worden niet 

door het model voorspeld. Door de hoge mobiliteit van de mobiele 

ladingsdragers is de invloed van de vrije weglengte op e te 

verwaarlozen. 
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Hoofdstuk 1 Inleiding 

De laatste jaren zijn de verdunde magnetische halfgeleiders (Di

luted Magnetic Semiconductors) of semimagnetische halfgeleiders (Semi

magnetic Semiconductors) in toenemende mate onderzocht. In de groep 

Magnetische Ordeningsverschijnselen wordt deze interesse vooral toege

spitst op het magnetisch gedrag van deze systemen. Verdunde magneti

sche halfgeleiders zijn halfgeleiders, meestal uit de (11-V)-. de 

(11-VI)-, of de (IV-VI)-groep, waarin magnetische ionen zoals Mn2+ of 

Fe2+ zijn gesubstitutioneerd. Deze substitutie leidt tot in het roos

ter gelocaliseerde magnetische momenten (spins), die een exchange 

wisselwerking aangaan met de spins van de mobiele bandelektronen. 

Dientengevolge is in verdunde magnetische halfgeleiders een aantal 

interessante effecten waargenomen, zoals de gigantische Zeeman-op

splitsing van elektronspin-energieniveaus, een grote Faraday-rotatie 

en een grote negatieve magneto-weerstand. Brandt en Moshchalkov geven 

een uitgebreid overzicht van deze eigenschappen [BRA84]. 

De (11-V)- en (11-VI)-groep DMS zijn reeds uitgebreid onderzocht 

[DEN86, TWA88]. De verbindingen vertonen een spinglas-overgang. Deze 

faseovergang wordt gekenmerkt door het vastvriezen van de gelocali

seerde spins in een willekeurige richting, zodat ze geen respons meer 

vertonen op een extern magnetisch veld. De spinglas-overgang wordt 

gekarakteriseerd door een cusp of kink in de lage temperatuur suscep

tibiliteit bij de freezing-temperatuur Tr, terwijl in de magnetische 

soortelijke warmte niet de voor een tweede orde faseovergang gebruike

lijke anomalie optreedt. De freezing-temperatuur is afhankelijk van de 

concentratie Mn en van de sterkte en dracht van de magnetische inter

actie. De interactie blijkt gemiddeld anti-ferromagnetisch en long

range te zijn voor MD-concentraties tot ver beneden de percolatieli

miet. Recent onderzoek heeft aangetoond, dat superexchange het over

heersende mechanisme voor de exchange interactie tussen de ladingsdra

gers en de magnetische momenten is [LAR88]. 
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In tegenstelling tot de (II-V)- en (II-VI)-groep DMS, waarin de 

dichtheid van de ladingsdragers laag is (n,p~ to19 cm-3), bezitten de 

meeste (IV-VI)-groep DMS een veel hogere dichtheid 

(n,p~to19- to22 cm-3), veroorzaakt door afwijkingen van de stoïchio

metrische samenstelling. Enkele van deze systemen zoals Snl-xMnxTe en 

Gel-xMnxTe en mengverbindingen als (PbGe)l-xMnxTe vertonen ferromagne

tische ordeningsverschijnselen. De RKKY interactie, een exchange in

teractie mechanisme tussen de magnetische momenten dat tot stand komt 

via verstrooiing van de mobiele ladingsdragers binnen één band (intra

band interactie), lijkt de voornaamste oorzaak voor deze ordening te 

zijn [MAT70, COC74]. In tegenstelling tot deze verbindingen vertoont 

Pbl-xMnxTe de eerder genoemde spinglasovergang en anti-ferromagne

tische long-range interactie [ESC84]. 

Story et al. [STOB6] gaven onlangs verslag van een nieuw ver

schijnsel binnen de DMS: het door ladingsdragers geïnduceerde ferro

magnetisme in (PbSn)l-xMnxTe (in verkorte vorm PSMT), een mengverbind

ing van twee (IV-VI)-groep DMS. De ladingsdragerdichtheid in dit 

p-type materiaal is hoog en eenvoudig te variëren over een breed ge

bied p~to19- to21 cm-3. Voor lage gatendichtheden gedraagt het sys

teem zich als een paramagneet, terwijl boven een kritische gatendicht

heid Pcrit~3·to20 cm-3 een typisch ferromagnetische ordening op

treedt. Suski et al. [SUS87] rapporteerden over het toepassen van druk 

op het systeem in het ferromagnetische gebied. De optredende verschui

ving in de ordeningstemperatuur Tc zou kwalitatief verklaard kunnen 

worden op basis van het RKKY interactie mechanisme. RKKY lijkt de 

enige interactie die sterk genoeg is en voldoende long-range om de 

grootte van de gemeten ordeningstemperaturen te verklaren. Het RKKY

model geeft echter geen verklaring voor de bij de kritische gaten

dichtheid optredende sprong in Tc. In deze groep is een gewijzigd RKKY 

model gevonden [SWA88], uitgebreid met de voor de (IV-VI)-groep half

geleiders geldende twee-valentiebandenstructuur en de invoering van 

een eindige vrije weglengte voor de gaten. Dit model verklaart kwanti

tatief het gedrag van de Curie-Weiss-temperatuur e en de ordeningstem

peratuur Tc als functie van de gatendichtheid. 
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De kwantitatieve overeenkomst van de gemeten waarden voor e en Tc 

met het model is ondermeer te danken aan de keuze van de sp-d exchange 

constanten. De waarden zijn verkregen door interpolatie tussen waarden 

voor Pbt-xMnxTe en Snl-xMnxTe. De geldigheid van deze lineaire inter

polatie en de geldigheid van het model in het algemeen kan getest 

worden aan de hand van een systematische serie metingen, waarin zowel 

de invloed van de gatendichtheid als de variatie van de compositiepa

rameters van het systeem bekeken worden. Zo zou een wijziging in de 

bandenstructuur zoals een variërende äEy8 (de afstand tussen de twee 

valentiebanden) tot een verschuiving in Pcrit kunnen leiden. Verder is 

het interessant om te onderzoeken in hoeverre de verbindingen 

Pbl-xMnxTe en Snl-xMflxTe als grensgevallen van de verbinding PSMT in 

het geheel gepast kunnen worden. Escorne et al. [ESCBSJ rapporteerden 

over een ferromagnetische overgang in Sn1_xMnxTe met x> 0.03 en 

p ~ 5•to20 cm-3. Overeenkomstig met PSMT zou een afname in de gaten

dichtheid tot een overgang naar een paramagnetische toestand kunnen 

leiden. Pbt-xMflxTe vertoont geen ferromagnetische overgang tot gaten

dichtheden p< to20 cm-3. Wel werd onlangs een spinglas-overgang waar

genomen in het mK-gebied [ESC84]. Susceptibiliteitsmetingen in dit 

temperatuurgebied aan PSMT met overeenkomstige gatendichtheden zouden 

eenzelfde gedrag kunnen vertonen. Het onderzoek zoals het in dit ver

slag is gerapporteerd, is erop gericht inzicht te krijgen over de 

algemene geldigheid van het gewijzigde RKKY model. Daartoe zijn sus

ceptibiliteits- en soortelijke warmte metingen verricht aan preparaten 

met een compositie x= 0.03, 0.40 < y ~ 1.00 en een uitgebreide variatie 

in de gatendichtheid, p = 1019- 1021 cm-3. 

In hoofdstuk 2 zijn de methoden voor de bereiding van de kristal

len en de karakterisatie van de preparaten uiteengezet. Sinds kort is 

het mogelijk de kristallen binnen de groep Magnetische Ordeningsver

schijnselen te doen groeien met behulp van de Bridgman-methode, een 

techniek die gebruik maakt van kristalgroei uit de verbinding in 

vloeibare fase. Omdat we verwachten dat een verandering in compositie 

slechts kleine verschuivingen in de parameters van het gebruikte model 

teweegbrengt, worden er hoge eisen gesteld aan de karakterisatie van 
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de preparaten. De samenstelling wordt bepaald uit een Elektron 

Mieroprobe Analyse. De gatendichtheid wordt met behulp van de 

van der Pauw-methode bepaald. Aan het einde van dit hoofdstuk worden 

de voor de magnetische metingen gebruikte preparaten gepresenteerd in 

een tabel. 

In hoofdstuk 3 wordt zowel de theoretische onderbouwing als het 

gebruikte model zelf uiteengezet. De in dit model gebruikte parameters 

zijn afgeleid van in de literatuur bekende gegevens van Pb1_xSnxTe, 

Pbl-xMnxTe en Sn1_xMnxTe. De gegevens over de bandenstructuur worden 

in een overzicht weergegeven. Tenslotte zullen enkele modelberekingen 

worden uitgevoerd. 

In Hoofdstuk 4 worden de resultaten van de magnetische metingen 

getoond. De susceptibiliteitsmetingen verricht in de groep Magnetische 

Ordeningsverschijnselen zijn aangevuld met metingen in de mengkoeler 

van de groep Lage Temperaturen en scannen zo het temperatuurgebied van 

T = 0.010-30 K. De in de groep Magnetische Ordeningsverschijnselen 

verrichte soortelijke warmte metingen zijn verricht bij temperturen 

van 0.4-20 K. De resultaten worden geïnterpreteerd en vergeleken met 

modelberekingen. Tenslotte worden in hoofdstuk 5 de belangrijkste 

conclusies samengevat en worden enkele suggesties geopperd. 
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Hoofdstuk 2 Bereiding van preparaten 

2.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk worden de methoden voor de bereiding van de pre

paraten en de karakterisatie ervan uiteengezet. Eerst wordt de ge

bruikte kristalgroeitechniek belicht, waarna de gegroeide kristallen 

met behulp van een Elektron Mieroprobe Analyse op hun samenstelling 

worden gecontroleerd. Vervolgens wordt de :oor PSMT belangrijke gaten

dichtheid gemeten. Om de gatendichtheid voor elke samenstelling over 

een uitgebreid gebied te variëren wordt de isotherme annealingstech

niek toegepast. Tenslotte wordt een overzicht gegeven van de prepara

ten waaraan magnetische metingen zijn verricht. 

2.2 Kristalgroei 

De preparaten PSMT, waaraan de eerste metingen zijn verricht 

[SWA87]. waren afkomstig uit Polen (Institute of Physics, Warschau). 

Sinds kort is het mogelijk de kristallen binnen de groep te doen 

groeien. De methoden, die voor de pseudo-binaire verbinding PbSnTe tot 

de beste resultaten hebben geleid, zijn gebaseerd op kristalgroei 

vanuit de dampfase. Deze methoden zijn echter minder geschikt voor 

PSMT. De relatief lage dampdruk van MnTe leidt tot onvoldoende damp

transport. Er is gekozen voor de Bridgman-techniek; een methode waar

bij kristallen groeien uit de vloeibare fase wanneer het materiaal in 

de gewenste samenstelling in gesmolten toestand door een negatieve 

temperatuurgradiënt zakt (figuur 2.1). Het gesmolten materiaal bevindt 

zich in een kwarts ampul, die naar onderen spits toeloopt. Door deze 

speciale vorm zal het kristal vanuit een punt in één richting beginnen 

te groeien, waardoor zich een homogeen één-kristal kan vormen. Een 

goede eigenschap van de Bridgman-methode is het feit dat de Pb/Sn-ver

houding in een vlak loodrecht op de groeirichting vrijwel constant 

blijft [CAL68]. Ook de variatie in de groeirichting blijkt gering te 

zijn. 
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Figuur 2.1 Bridgman-kristaLgroei 

De belangrijkste voorwaarde waaraan de kristallen moeten voldoen 

is het vertonen van een goede homogeniteit. Dit uit zich ondermeer in 

het constant zijn van compositie, het uitblijven van precipitaten en 

het vertonen van lage concentraties chemische verontreinigingen, dis

locaties en andere puntdefecten. Daartoe dienen in de eerste plaats de 

uitgangsmaterialen van een zeer zuivere kwaliteit te zijn. Dit houdt 

de concentratie van chemische verontreinigingen laag en men ontkomt zo 

aan de daarmee samenhangende verzwakking van het kristal. Het optreden 

van precipitaten, dit zijn materiaalafscheidingen van een andere fase, 

kan grotendeels vermeden worden door zo goed mogelijk van stoïchiome

trische proporties uit te gaan. Ook de snt3lheid, waarmee de ampul door 
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de temperatuurgradiënt gaat, is van invloed op het optreden van preci

pitaten [MEL70]. Door de verschillende Pb/Sn-verhouding ter plaatse 

van de vloeistof-vast-overgang ontstaat er een plaatselijke verlaging 

van de smelttemperatuur. Deze instabiele zone, waarin metaalinslui

tingen kunnen optreden, wordt verkleind door een grotere temperatuur

gradiënt te kiezen. De grootste invloed op de homogeniteit van het 

kristal wordt veroorzaakt door het verschil in de Pb/Sn-verhouding 

tussen de vloeibare (1) en de vaste fase (s). Dit volgt direct uit het 

fasediagram van Pb1_xSnxTe (figuur 2.2): de verhouding xs/x1 wijkt 

sterk af van 1. Dit heeft tot gevolg, dat er in de groeirichting van 

het kristal concentratie-gradiënten optreden in de samenstelling. 

De volgende uitgangsmaterialen met de opgegeven zuiverheidsgraad 

zijn gebruikt: 

Pb: Brunschwig Chemicals, Lead shot (3 mm); m6N. 

Sn: Aldrich Chemica! Company, Tin shot; m5N. 

Mn: Johnson, Matthey & CO., Manganese ingot; m3N. 

Te: Brunschwig Chemicals, Tellurium ingot; m4N. 

940.-----....-----,-----.--~-

'C 
Pb Te -Sn Te 

~ 280 1------'---'-.-t'------t---------1 

I ... 
860 1-----i---+--"---*-----'------1 

8GO '----'--------:'-----::-:---::--:::---:" :.z ~.. )( :.s :. 3 

Figuur 2.2 Pseudo-binair fasediagram van Pbl-xSnxTe 
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Het directe gebruik van metallisch Mn heeft echter een aantal nadelen. 

Het oxideert snel en het is moeilijk te splijten. Vanwege de voor onze 

toepassingen kleine hoeveelheid benodigd Mn is het moeilijk om een 

gelijkmatige verdeling ervan in het kristal te verkrijgen. Daarom 

wordt de verbinding MnTe2 gebruikt. Dit vereist een hoeveelheid in 

gewicht die 5.65 maal groter is dan wanneer metallisch Mn gebruikt 

wordt. Tevens is het minder hard en oxideert minder snel. De elementen 

Pb, Sn, Te en de verbinding MnTe2 worden in stoïchiometrische hoeveel

heden afgewogen. Het is mogelijk dat de metalen licht geoxideerd zijn. 

Bij hoge temperaturen kunnen de in de ampul gevormde legeringen onder 

invloed van zuurstof reageren met de kwarts wanden. Daarom wordt de 

binnenkant van de ampul met een koolstoflaag bedekt door middel van 

pyrolyse van aceton. Tenslotte wordt de met 20 gram aan materiaal 

gevulde ampul onder vacuum afgesloten. De ampul heeft een diameter van 

10 mm. Dit leidt uiteindelijk tot een kristal met een lengte van 

1 ~45 mm. 

De afgesloten ampul wordt aan een kwarts staaf in de oven opge

hangen. Bij het instellen van de werktemperatuur van de oven wordt 

uitgegaan van het pseudo-binaire fasediagram van Pb1_xSnxTe (fi

guur 2.2). Er wordt verondersteld dat het Mn vrijwel geen invloed 

heeft op de smelttemperatuur. De werktemperatuur is ± 50°C hoger dan 

de smelttemperatuur van de te groeien verbinding en Wordt met behulp 

van een thyristorregelaar binnen 1°C nauwkeurig constant gehouden. De 

oven wordt langzaam opgewarmd tot de werktemperatuur, rekening houdend 

met de exotherme reakties die kunnen optreden [HEW72]. Bij deze tempe

ratuur wordt de vloeibare oplossing gedurende enkele uren getrild, 

waardoor de aan de wand onstane co2-bellen uit de smelt verdwijnen. 

Daarna wordt de ampul met behulp van een electrometor met een snelheid 

van 33 mm/dag naar beneden bewogen. Wanneer het gegroeide kristal zich 

± 100°C beneden het smeltpunt van de verbinding bevindt, wordt de oven 

uitgezet en koelt het kristal langzaam af om scheuren te voorkomen. 

De karakterisatie van de kristallen geschiedt met behulp van de 

Electron Mieroprobe Analyse. Electrenen met een energie van 10-30 keV 

worden op het sample geschoten en dringen daarin door tot een diepte 

van 2-6 ~· De opgewekte karakteristieke Röntgen-straling van de aan

wezige elementen wordt gedetecteerd, waaruit de samenstelling van het 

preparaat bepaald kan worden. 
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Figuur 2.3 ResuLtaten van de ELectron Mieroprobe AnaLyse 

van PSMTf3,45J 

De preparaten bleken bij de analyse van het oppervlak homogeen van 

aard te zijn. Het materiaal was enkel-fasig en vertoonde geen metaal-

insluitingen. In figuur 2.3 zijn de resultaten van de 

microprobe-metingen, verricht aan enkele delen verspreid over de gehe

le lengte van één kristal (PSMT[3,45]). weergegeven. Uit de figuur 

blijkt dat de Mn-concentratie constant is over het grootste gedeelte 

van het kristal. Dit komt overeen met waarnemingen van Escorne et al. 

[ESC84]. De samenstelling van het eerste gestolde gedeelte van het 

kristal zou volgens het fasediagram van Pb1_xSnxTe een Sn-concentratie 

van [Sn] ::::::36% moeten opleveren (figuur 2.2). Interpolatie van de meet-
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gegevens levert een waarde van [SnJ~38%. De Mn-concentratie lijkt 

hierop dus van geringe invloed te zijn. De variatie van de concentra

tie [Pb] en [Sn] als functie van de afstand tot de punt (d) is groter 

dan metingen van Fano [FAN79]. De voornaamste oorzaak hiervoor is 

waarschijnlijk dat de kristallen die hier gegroeid zijn een factor 20 

in gewicht lichter zijn. Uit figuur 2.3 blijkt verder dat de miero

probe-metingen het mogelijk maken om, wanneer de plaats van een wille

keurig preparaat in het oorspronkelijke kristal bekend is, door inter

polatie van de meetwaarden een goede schatting van de samenstelling te 

geven. Tenslotte blijkt nog dat de Pb/Sn-verhouding in een preparaat 

constant is binnen 1% nauwkeurig, wat aangeeft dat de groei zich in 

vertikale richting heeft uitgebreid. 
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2. 3 Hall-meting 

In deze paragraaf wordt eerst iets ovèr de theorie en de opstel

ling verteld, waarna de resultaten apart gepresenteerdzullen worden. 

2.3.1 Theorie 

De dichtheid van de vrije ladingsdragers, in het bijzonder de 

dichtheid van de gaten p, is van essentiëel belang voor de magnetische 

eigenschappen van PSMT. Eén van de methoden om de dichtheid van de 

gaten te bepalen is gebaseerd op het Hall-effect (figuur 2.4). Wanneer 

in een preparaat een stroomdichtheid J = 1/hd heerst en loodrecht op de 

richting van de stroom wordt een magneetveld 8 aangelegd, zullen de 

gaten onder invloed van de Lorentz-kracht worden afgebogen: 

FL = q(vdxB). Er ontstaat zo een opeenhoping van lading aan het opper-

x 

z z 

Figuur 2.4 HaLL-effect 

Figuur 2.5 Twee-punts soortelijke weerstandsmeting 

vlak, die gepaard gaat met een elektrisch veld E. Deze opeenhoping van 

lading gaat door totdat het veld, ook wel Hall-veld EH genoemd, de 

Lorentz-kracht compenseert: 

(2.1) 

Voor de stroomdichtheid geldt: J = pqvd. Voor het Hall-veld wordt dan 
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de volgende uitdrukking verkregen: 

EH - ~ (J x B) = - RH (J x B) (2.2) 

waarin RH de Hall-coëfficiënt is. Tussen boven- en ondervlak van het 

preparaat heerst nu een potentiaalverschil, 

VH = RHJB/d. Voor de gatendichtheid geldt nu: 

1 IB 
p = qRH = dqVH 

de Hall-spanning: 

(2.3) 

Met het oog op het model voor de beschrijving van de magnetische 

interactie in PSMT is de mobiliteit van de ladingdragers van belang: 

J.l = Rwp . Naast de Hall-coëfficiënt dient dus ook de soortelijke weer

stand p bepaald te worden. De klassieke twee-punts soortelijke weer

standsmeting bestaat uit twee delen: een electrische meting (V) en een 

mechanische meting (D) (figuur 2.5). Op een preparaat met doorsnede hd 

worden twee Ohmse contacten aangebracht, waardoor een stroom I wordt 

gestuurd. Dan volgt voor de stroomdichtheid: J= 1/hd· De twee puntcon

tacten op afstandDvan elkaar geven een potentiaalverschil V. Voor de 

soortelijke weerstand geldt nu: 

P 
g_- Y. hd 

= J - I D (2.4) 

Deze methode bezit echter een aantal nadelen. In de eerste plaats is 

de speciale vorm van het preparaat van belang voor de equipotentiaal-

vlakken en stroomlijnen en dienen de puntcontacten ver genoeg 

verwijderd te zijn van de stroomcontacten. Verder introduceert het 

opmeten van de afstanden een extra fout. 

Een methode die vrij is van deze nadelen en tevens uitermate ge

schikt is voor het type preparaten, zoals de gegroeide kristallen 

PSMT. is de van der Pauw-methode [PAU58]. Dit is een vierpunts-metho

de, waarmee zowel de gatendichtheid als de soortelijke weerstand be

paald kan worden zonder dat het stromingspatroon bekend is. Er dient 

echter aan de volgende voorwaarden te worden voldaan. De preparaten 

mogen elke willekeurige vorm bezitten mits ze planparallel zijn en 

geen holtes bevatten. Verder dienen de contacten op de rand van het 

preparaat te worden aangebracht en voldoende klein te zijn. 
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Vier opeenvolgende contacten A, B, C en D bevinden zich op de rand 

van een preparaat met een willekeurige vorm (figuur 2.6). De weerstand 

Figuur 2.6 Contacten van de van der Pauw-methode 

RAB,CD is gedefiniëerd als het potentiaalverschil Ven• dat ontstaat 

wanneer een stroom lAB bij A in het materiaal komt en het bij B weer 

verlaat. De weerstand Rsc,DA wordt op gelijke wijze gedefiniëerd. Er 

geldt nu de volgende relatie: 

exp (- T RAB,CD dip) + exp (- T Rsc,DA dip) = 1 (2.5) 

waarin d de dikte van het preparaat is. Van der Pauw heeft bewezen dat 

deze relatie geldt voor preparaten van willekeurige vorm [PAU58]. 

1.0 -'"::- r---- ~'--r--
-

~'--I-- i 
0.8 

'~ i"-r--
r""--r-- - r--f-

0.2 

o, 5 10 5 lcY- 5 

Figuur 2.7 VerLoop van de functie F 
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Vergelijking (2.5) kan omgeschreven worden in de vorm: 

(2.6) 

waarin f een functie is, die enkel van dt3 verhouding van de beide 

weerstanden afhangt en voldoet aan de relatie (figuur 2.7): 

RAB,CD - Rsc•DA 

RAB•CD + Rsc•DA 
f h[exp(ln2/f)] = arccos --- 2 - (2.7) 

De Hall-mobiliteit kan bepaald worden door het verschil in de 

weerstand Rso,AC te meten bij toepassing van een magnetisch veld lood

recht op het preparaat. Er geldt dan: 

d ARBD•AC 
JlH - B p (2.8) 

De gatendichtheid p volgt dan uit vergelijking (2.3). 

2.3.2 Opstelling 

In figuur 2.8 is de opstelling schematisch weergegeven. Het prepa

raat wordt ingeklemd met behulp van vier drukcontacten, waarvan de 

veerkracht kan worden ingesteld. Het gebruik van drukcontacten is 

essentiëel, omdat het oppervlak van het preparaat vrij moet blijven 

van verontreinigingen, die tijdens het annealen in het materiaal kun

nen diffunderen (zie paragraaf 2.4). Van de drukcontacten voeren coax

kabels naar een verdeelkast, waar de drie gewenste meetconfiguraties 

Preparaat
houder Trans

.-11-----1 forma 
ocl<-m 
rsterl< 

Figuur 2.8 Schematische weergave van de HaLL-opsteLLing 
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ingesteld kunnen worden. Omdat de stroom niet willekeurig opgevoerd 

kan worden zonder Joulse warmte te produceren, wat kan leiden tot het 

optreden van thermo-elektrische spanningen, is gekozen voor een wis

selstroommethode, waardoor de thermo-elektrische spanningen worden 

uitgemiddeld. Tevens heeft deze methode het voordeel minder gevoelig 

te zijn voor het oppikken van stoorsignalen. De stroom wordt opgewekt 

met behulp van een toongenerator (Philips PM5131 function generator) 

en de signalen worden gemeten met een Lock-in versterker (EG&G Brook

deal Electronics P.A.R. 5205 Lock-in Amplifier). 

Oorspronkelijk werden de metingen bij een frequentie van 70 Hz 

uitgevoerd [GAS87]. De signalen bleken echter sterk frequentie-afhank

elijk te zijn, in het bijzonder wanneer deze klein zijn (V< 50 J.LV). 

Dit wordt veroorzaakt door een voor de laagste frequentie-orde niet 

perfect uitgebalanceerde Common Mode Rejection Ratio (CMRR) van de 

Lock-in versterker (zie Appendix A). De problemen konden verholpen 

worden door het te meten verschilsignaal eerst met behulp van een 

transformator (EG&G P.A.R. model 1900 Low Noise Transformer) een fak

tor 100 te versterken. Bij een meetfrequentie van 10 Hz wordt de 

meetfout dan beperkt tot 0.5- 2.0%, afhankelijk van de grootte van het 

signaal. 

Vanwege de hoge gatendichtheden in PSMT, 1019 < p < 1021 cm-3, zijn 

de te meten Hall-spanningen in de ordegrootte van een microvolt. Om de 

meetonnauwkeurigheid te verkleinen is het gewenst de signalen te ver

groten. Dit kan uitgaande van vergelijking (2.3) op drie manieren: 

door de dikte van het preparaat te verkleinen, de sterkte van het 

toegepaste magneetveld te vergroten en door de stroom op te voeren. 

Bij het verkleinen van de dikte van het preparaat wordt de ondergrens 

bepaald door de mechanische zwakte van het materiaal. Hoewel het moge

lijk is schijfjes van d~1 mm te zagen, is de kans op breuk groot bij 

preparaten met een dikte d< 1.5 mm tijdens het polijsten en het inge

klemd afkoelen voor de Hall-meting in vloeibaar stikstof. De grootte 

van het magneetveld wordt beperkt door de stroom, die maximaal door de 

spoelen gestuurd mag worden. Er is gemeten bij een veld B = 0.879 T. De 

grootte van de stroom is zodanig gekozen dat een zo groot mogelijke 

signaal/ruis-verhouding werd verkregen. Een grotere stroom dan 

I = 80 mA leverde geen essentiële verbetering meer op. Vanwege de ver-
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deling van de stroomdichtheid in het preparaat is de grootte van het 

signaal verder nog afhankelijk van de geometrie van de preparaten in 

combinatie met de positie van de spanningscontacten ten opzichte van 

de stroomvoerende contacten. Wanneer de spanningscontacten opzettelijk 

licht asymmetrisch op het preparaat geklemd worden, zijn de te meten 

signalen groter. Voor de gevolgde meetprocedure wordt verwezen naar 

het afstudeerverslag van Gerard van Gastel [GAS87]. 

2.3.3 Resultaten 

De preparaten worden door mechanisch polijsten van vlakke randen 

voorzien en vervolgens worden ze met een preparaathouder binnen 0.1% 

nauwkeurig planparallel geslepen. Slijpen met de hand veroorzaakt 

afwijkingen groter dan 1%. Dit heeft tot gevolg dat bij de Hall-meting 

gatendichtheden met afwijkingen tot 30% gemeten worden. 

Behalve de meting bij kamertemperatuur zijn er ook metingen in 

vloeibaar stikstof uitgevoerd. De Hall-coëfficiënt en de mobiliteit 

worden voor lage temperaturen (T< 100 K) vrijwel constant [OCI74], 

zodat voortaan met de opgegeven waarden voor de gatendichtheden van de 

gebruikte preparaten de in vloeibaar stikstof (T=77 K) gemeten waar

den bedoeld worden. De metingen bij kamertemperatuur reproducerenbin

nen 3% nauwkeurig, de metingen in vloeibaar stikstof reproduceren 

binnen 5% nauwkeurig. 

In figuur 2.9 zijn voor PSMT[3,45] de Hall-metingen als functie 

van de relatieve afstand tot de punt van het kristal weergegeven. De 

metingen kunnen in combinatie met de mieroprobe-resultaten bekeken 

worden (figuur 2.3). Voor h/1 ~0.70 begint de Pb/Sn-verhouding in het 

kristal sterk te veranderen. Uit de figuur 2.9 blijkt dat dit gepaard 

gaat met een relatief grote verandering in zowel de gatendichtheid als 

de soortelijke weerstand. Het geleidelijke verloop van de metingen 

zegt zowel iets over de kwaliteit van het gegroeide kristal als over 

de betrouwbaarheid van de Hall-meting. 

Wanneer het preparaat te hard wordt aangespannen met de drukcon

tacten kunnen er tijdens het afkoelen in vloeibaar stikstof barsten 

ontstaan in het materiaal. Het is ook mogelijk dat het uiterlijk van 

de preparaten gaaf lijkt, terwijl er inwendig haarscheurtjes aanwezig 

zijn. Dit kan echter gedetecteerd worden door de sterk verhoogde weer

standswaarden (faktor 10 of meer). 
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Figuur 2.9 Overzicht van de Hali-metingen aan PSMT[3,45J 

De gatendichtheid wordt bepaald uit de Hall-coëfficiënt met behulp 

van vergelijking (2.3). In werkelijkheid dient echter gecorrigeerd te 

worden met de Hall-factor r volgens: p = r/qRH. De Hall-factor is een 

correctie voor niet-parabolische banden en de anisotropie van het 

Fermi-oppervlak en variëert afhankelijk van de compositie en de tempe

ratuur tussen 0.5-2.0 [ALL66]. In de literatuur wordt echter meestal 

de schijnbare gatendichtheid vermeld, waarbij men uitgaat van een 

Hall-factor r=l. Ook in dit verslag wordt voortaan met p de schijnba

re gatendichtheid bedoeld. 
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In figuur 2.10 is de mobiliteit als functie van de gatendichtheid 

weergegeven. De lijnen duiden op metingen aan Pb1_xSnxTe en Snt-xMnxTe 

uit de literatuur. De metingen aan PSMT worden tevens vergeleken met 

gelijksoortige metingen aan Pbt-xMnxTe met variërende x. Er blijkt dat 

de verbindingen met Mn een lagere mobiliteit bezitten. De Mn-ionen 

worden als extra verontreinigingen in het rooster gezien. Rekening 

houdend met de vrij grote spreiding in de waarden van de mobiliteit 

zoals gewoonlijk uit litertuurgegevens blijkt, kan geconcludeerd wor

den dat de metingen vrij goed overeenstemmen met vergelijkbare meting

en uit de literatuur. 

In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de bandenstructuur van PSMT. Er 

wordt uitgegaan van het twee-valentiebandenmodel voor Pb1_xSnxTe, 

waarbij wordt aangenomen dat het Mn weinig invloed heeft op deze 

structuur. Hierop vooruitlopend wordt de verhouding van de Hall-coëf

ficiënten bij hoge en lage temperatuur uitgezet als functie van de 

gatendichtheid (figuren 2.11 en 2.12). De metingen worden vergeleken 

met literatuurwaarden gevonden voor de verbindingen met dezelfde 

Pb/Sn-verhouding echter zonder Mn. Ter plaatse van de piek treedt het 

Fermi-niveau in de tweede valentieband [OCI74]. De gatendichtheid 

waarbij de piek optreedt wordt de kritische gatendichtheid genoemd 

Pcrit· Voor PSMT[3,45] zijn voldoende metingen uitgevoerd om een ruwe 

schatting voor kritische gatendichtheid te geven: 

Pcrit = (1.3±0.5)•1020 cm-3. Het maximum lijkt binnen de meetfout op 

dezelfde positie te liggen als de literatuurwaarde voor Pb.53Sn.47Te. 

De Mn-concentratie lijkt alleen invloed te hebben op de hoogte van het 

maximum. De metingen aan SMT staan het niet toe een schatting voor 

Pcrit te maken. In hoofdstuk 3 wordt een overzicht gegeven van de 

bekende waarden voor Pcrit als functie van de compositie en de tem

peratuur. 
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2.~ Isotherme Annealing 

2A.l Inleiding 

De kristallijne (IV-VI)-verbindingen zoals Pb1_xSnxTe, bevatten in 

evenwicht bij verhoogde temperaturen grote concentraties rooster

fouten, vacatures en interstitiële atomen, die in het algemeen afwij

kingen produceren van de stoïchiometrische samenstelling. Deze fouten 

kunnen ingevroren worden door een voldoende snelle afkoeling. Roc~ter

fouten veroorzaakt door een overmaat metaal, Te-vacatures VTe en in

terstitiële metaal-atomen IM• leiden tot donorniveaus, en rooster

fouten veroorzaakt door een overmaat Te, metaal-vacatures VM en inter

stitiële Te-atomen ITe leiden tot acceptorniveaus. Nimtz en Heinrich 

vonden dat in deze kristallen geen thermische of magnetische 

"freeze-out" van ladingdragers optrad [NIM83]. De extrinsieke lading

dragers geïntroduceerd door vacatures en interstitiële atomen kunnen 

dus niet in verband gebracht worden met het klassieke donor en accep

tor model, waarbij niveaus in de energie-gap liggen. De donor en ac

ceptor niveaus hebben een aktiveringsenergie gelijk aan nul. In het 

algemeen kan de invloed van de afwijkingen in stoïchiometrie op het 

aantal ladingsdragers als volgt worden weergegeven: 

(2.9) 

waarin zi de graad van ionisatie aangeeft. Parada en Pratt vonden uit 

de berekening van energieniveauverschuivingen ter plaatse van Te- en 

metaal-vacatures dat een metaal-vacature twee gaten oplevert in de 

valentieband en dat een Te-vacature twee elektronen oplevert in de 

geleidingsband [PRA74]. Gresslehner en Heinrich vonden dat een inter

stitiëel metaal-atoom enkelvoudig geïoniseerd is en dat een intersti

tiëel Te-atoom neutraal is [GRE80, HEI75]. VoorT = 77 K is het aantal 

intrinsieke ladingsdragers klein, zodat de minderheidsladingsdragers, 

in ons geval de elektronen, te verwaarlozen zijn. Verder ligt het 

solidus-gebied van Sn-rijke verbindingen, [Sn] > 0.20, geheel aan de 

Te-rijke kant, zodat roosterfouten ten gevolge van overmaat metaal-
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atomen te verwaarlozen zijn. Vergelijking (2.9) wordt dan: 

(2.10) 

De defectconcentratie kan veranderd worden door isotherme annea

ling, een methode voor het eerst toegepast door Brebrick en Allgaier 

op PbTe [BRE60]. Een kristal met een willekeurige defectconcentratie 

wordt onder isotherme voorwaarden in evenwicht gebracht in de dampdruk 

van een legering die buiten het solidus-veld is gelegen. In het geval 

van "achteruitgaande" solidus-lijnen, waarbij de oplosbaarheid van 

overmaat metaal of Te vermindert bij lager wordende temperatuur (fi

guur 2.13), kan zich tijdens het afkoelen van het kristal een deel van 

de overmaat atomen afscheiden in het kristal als een electrisch 

(minder/in)-actieve tweede fase. Dit proces gaat sneller bij hogere 

temperaturen. Het is dus gewenst het kristal na een annealingsproces 

snel af te koelen, waardoor de evenwichtssamenstelling zal vast

vriezen. De snelle diffusie en afscheiding bij hoge temperaturen kan 

ook gebruikt worden om een snel annealingsproces te verkrijgen 

[HEW72]. Volgens deze methode wordt eerst geanneald bij een hoge tem-
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Figuur 2.13 Solidus-gebieden van Pbt-xBhxTe [NIM83] 
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peratuur (hoge diffusiesnelheid dus snel in evenwicht) en vervolgens 

direkt bij een lagere temperatuur waarbij gebruikt gemaakt wordt van 

de afscheiding van de atomen om op de gewenste gatendichtheid uit te 

komen. In Sn-rijke verbindingen zijn om lage gatendichtheden te ver

krijgen soms annealingstijden gewenst van langer dan een maand. Zelfs 

dan is het mogelijk dat er nog geen evenwicht is bereikt. Dit kan 

gecontroleerd worden door de gatendichtheid te bepalen uit zowel de 

Hall-coëfficiënt als de Seebeck-coëfficiënt [CAL68]. Indien geen even

wicht is bereikt wordt de gatendichtheid uit de Hall-coëfficiën voor

namelijk bepaald door de buitenste regionen van het kristal terwijl 

met de Seebeck-coëfficiënt de bulkwaarde bepaald wordt. In geval van 

evenwicht zouden beiden waarden overeen dienen te stemmen. 

De (IV-VI)-verbindingen kunnen grote hoeveelheden chemische onzui

verheden bevatten, die zowel tijdens de groei als door middel van 

annealing in het materiaal verwerkt kunnen worden [ALL66, CR067, 

IN079]. Sommige materialen werken als donor (Zn. In), andere werken 

als acceptor (Na, As). De chemische onzuiverheden werken de 

defectconcentraties tegen. Vergelijking (2.10) verandert dan in: 

met [D] als de concentratie donoren en [A] als de concentratie accep

toren. Van deze eigenschap wordt speciaal gebruik gemaakt, wanneer de 

gewenste dichtheid van de ladingsdragers niet meer veranderd kan wor

den door de defectconcentraties in het materiaal aan te passen. 

2.~.2 Resultaten 

De voor het annealen benodigde kwarts ampullen worden grondig 

gereinigd. In het midden van de ampul wordt een dam gemaakt om te 

voorkomen dat het bronmateriaal, indien het vloeibaar wordt, tegen het 

kristal komt. De ampul gevuld met het kristal en het bronmateriaal 

wordt vacuum gezogen. Om overmatig materiaaltransport tegen te gaan 

wordt ± 200 mbar Argon ingelaten en vervolgens wordt de ampul dicht

gesmolten. Door van Castel wordt een meer gedetailleerde procedure van 

de voorbereiding tot annealen gegeven [CAS87]. 



-24-

Met een thyristorregeling wordt de verhitte ampul binnen ± 3°C 

nauwkeurig op een constante temperatuur gehouden. De temperatuur wordt 

gekozen door uit te gaan van het voor de betreffende Pb/Sn-verhouding 

geldende solidus-gebied (figuur 2.13). De temperatuur mag echter niet 

zo hoog zijn, dat de vorm van het preparaat verandert. Deze vorm is 

narnelijk van essentiëel belang voor de Hall-meting. Na het annealen 

heeft zich in het algemeen een aanslag gevormd op het preparaat, die 

door middel van polijsten verwijderd wordt. 

In tabel 2.1 worden de resultaten op een rij gezet. Tevens worden 

de nieuwe gatendichtheden in figuur 2.14 vergeleken met de uit de 

literatuur bekende solidus-gebieden. Het annealen van PSMT[3,45] ter 

verkrijging van zowel een hoge als een lage gatendichtheid heeft tot 

een goed resultaat geleid. Beide punten liggen net buiten het voor de 

compositie geldende solidus-gebied. Als bronmateriaal is 

(Pbo. 2sSno. 72h-xTel+x gebruikt met x= 0.02 respectievelijk x= -o.02. 

-LJ 
0 - 500 

400 

Figuur 2.14 VergeLijking anneaLingsresuLtaten met bekende 

soLidus-Lijnen uit de literatuur [NIM83] 
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Een poging om SMT[3,97] met een lage gatendichtheid te verkrijgen 

door annealing met puur Sn als bronmateriaal is niet gelukt. De 

gatendichtheid is gelijk gebleven. Een zelfde poging met puur Zn als 

bronmateriaal heeft wel resultaat gehad. De kleine Zn-atomen lijken 

wel in het materiaal te kunnen diffunderen. 

Preparaat Bron- tijd T Pna 
materiaal (uur) (oC) (cm-3) 

PSMT [3,45,2.55•1020] + 2% Te 141 687 5.65·1o2o 

PSMT [3,45,1.32•1020] + 2% Pb/Sn 141 687 2.75•1019 

SMT [3,97,4.20•1020]* 100% Sn 135 638 4.28·1o2o* 

SMT [3,97,3.79•1020]* 100% Zn 135 638 1.89•1020* 

I 
*voor SMT is P300K weergegeven 

I 
Tabel 2.1 Resultaten annealing 
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2.5 Overzicht preparaten 

In tabel 2.2 is een overzicht gegeven van alle preparaten PSMT 

waaraan magnetische metingen zijn verricht. De compositie is bepaald 

door een mieroprobe-meting (paragraaf 2.2). De concentraties in 

PSMT[3,45] bestaan uit interpolaties tussen gemeten waarden. De met de 

Hall-meting bepaalde gatendichtheden en mobiliteiten zijn gemeten in 

vloeibaar stikstof (T = 77 K). 
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Preparaat Mieroprobe P77 Jl-77 

x(%) y(%) (1o20cm-3) (cm2/Vs) 

36d,A - - 5.65 43.7 

36d1 3.25 52 2.55 75.5 

36g1 2.80 46 1. 72 93.4 

36h 2.75 44 - -

36k1 2.75 41 - -

36n 2.75 40 - -

36p 2.75 39.5 1.19 156 

36m,A - - 0.275 868 

18 3.19 72 8.3G -

Polen 7 3 72 7.65 49.5 

26c,A - - 3.29 117 

Polen 1 3 72 1.43 213 

20a 4.6 72 7.4G -

20a,A( = 27) - - 1. 77 155 

30d,A - 2.7?1 -

30 voor 2 1.25?2 - -

30d 2.63 4.47 104 

30c,A,A - 6.1 90 

30b1 - 7.02 82.4 

30a 3.2 9.39 31.0 

TabeL 2.2 Overzicht van de preparaten 

G: door van GasteL gemeten [GAS87] 

?1: uit p300K met R300/R77 = 1.4 

?2: inconsequent resuLtaat 

Naam 

PSMT[3,45,5.65] 

PSMT[3,45,2.55] 

PSMT[3,45,1.72] 

PSMT[3,45,1.61] 

PSMT[3,45,1.38] 

PSMT[3,45,1.27] 

PSMT[3, 45, 1 . 19] 

PSMT[3,45,0.28] 

PSMT[3,72,8.3] 

PSMT[3,72,7.65] 

PSMT[3,72,3.29] 

PSMT[3, 72, 1.43] 

PSMT[5, 72,7 .4] 

PSMT[5,72,1.77] 

SMT[3,97,2.7] 

SMT[3,97,?] 

SMT[3,97,4.47] 

SMT[3,97,6.1] 

SMT[3,97,7.02] 

SMT[3,97,9.39] 
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Hoofdstuk 3 Magnetisch Gedrag in PSMT 

3.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt het model voor de beschrijving van het 

magnetisch gedrag in PSMT beschreven. Eerst wordt in paragraaf 3.2 het 

RKKY interactie mechanisme besproken. In paragraaf 3.3 wordt het ge

wijzigde RKKY model behandeld, waarmee het gedrag van de Curie-Weiss

temperatuur als functie van de gatendichtheid beschreven kan worden. 

Met de in paragraaf 3.4 beschreven parameters, die volgen uit de voor 

Pbl-xSnxTe geldende bandenstructuur, kunnen modelberekingen uitgevoerd 

worden, die in hoofdstuk 4 met de resultaten vergeleken zullen worden. 

3.2 Het RKKY interactie mechanisme 

Er zijn drie belangrijke modellen die de indirecte exchange inter

actie tussen magnetische momenten via een wisselwerking met de mobiele 

ladingsdragers beschrijven. De modellen verschillen onderling vooral 

van systeem waarop ze van toepassing zijn. Het superexchange model 

beschrijft de wisselwerking in isolatoren en halfgeleiders. De wissel

werking vindt plaats door middel van sp-d hybridisatie; een soort 

menging van golffuncties. Het Bloembergen/Rowland model wordt voorna

melijk toegepast in systemen, waarin de energie-gap tussen de volle en 

de lege band klein is. De wisselwerking kan beschreven worden door de 

directe sp-d exchange interactie, waarbij electronen worden aangesla

gen naar de geleidingsband. Het RKKY model, oorspronkelijk afgeleid 

voor metalen, domineert in systemen met een zero-gap of als het Fermi

niveau in de band ligt. In tegenstelling tot het Bloembergen/Rowland

model vindt de aanslag van de ladingsdragers nu binnen één band 

plaats. 

Het RKKY model, genoemd naar zijn ontdekkers Ruderman, Kittel, 

Kasuya en Yosida, beschrijft de indirekte exchange interactie tussen 

lokale magnetische momenten via de wisselwerking met vrije ladingsdra

gers in een metallisch kristal [RUD54, KAS56, YOS57]. Het principe 

waarop de indirecte exchange interactie berust, kan als volgt worden 
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Figuur 3.1 RKKY-interactiemechanisme [MAE88] 

weergegeven (figuur 3.1). Door een directe sp-d exchange tussen een 

lokaal cl-elektron op magnetisch ion i en een handelektron ontstaat een 

tussentoestand, waarin beide spins zijn verwisseld en waarbij het 

handelektron is aangeslagen naar een hoger gelegen toestand. Daarna 

volgt een directe sp-d exchange tussen dit aangeslagen elektron en een 

cl-elektron op magnetisch ion j, waardoor weer een spinuitwisseling 

plaats vindt en het handelektron naar zijn oorspronkelijke toestand 

terug valt. Samengevat vindt er dus een elektronspinuitwisseling 

plaats tussen de magnetische ionen i en j en ondergaat een bandelek

tren een dubbele verstrooiing, waarbij in de tussentoestand een spin

polarisatie in de band optreedt. 

Bij het oorspronkelijke RKKY model gaat men uit 

Kondo-Hamiltoniaan, met een sp-d exchangeterm als storing: 

Hsp-d = - 2 L J[r-Rd s•Si 
Ri 

met s vrij elektronspin op positie r, 

atomair magnetisch moment op roosterplaats Ri• 

de exchange interactieconstante. 

van de 

(3. 1) 

Deze term kan met behulp van tweede orde storingsrekening mathematisch 

geschreven worden als een effectieve spin-spin Hamiltoniaan: 

Hspin-spin (3.2) 



-30-

met de RKKY exchange interactieconstante: 

(3.3) 

F(x) = [sin(x)- x cos(x)]/x4 

met n0 aantal vrije ladingsdragers per primitieve cel, 

EF Fermi-energie, 

kF Fermi-golfgetal, 

Jsp-d overlap-integraal. 

Bij de afleiding van deze relatie is uitgegaan van een parabolische 

bandvorm en een scherp Fermi-niveau (T = 0 K). De funktie F(x) heeft 

een oscillatorisch karakter en is afwisselend positief en negatief 

voor een toenemende afstand tussen de magnetische ionen i en j. Af

hankelijk van de positie in het rooster is de interactie afwisselend 

ferromagnetisch en anti-ferromagnetisch (figuur 3.2). 

Figuur 3.2 RKKY-interactiesterkte als functie van de afstand 

tussen de ionen [MAE88J 
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De eerste omslag naar een anti-ferromagnetisch exchange-gebied 

vindt plaats voor x= 2kFRij ~ 0.494. De hoeveelheid spins binnen een 

ferro- of anti-ferromagnetisch exchange-gebied hangt dus af van het 

Fermi-niveau en de kristalstructuur van het magnetisch systeem. Een 

kleinere gatendichtheid resulteert in een toenemend aantal rooster

plaatsen waarbinnen de RKKY interactie een sterke ferromagnetische 

bijdrage kent. Voor de dracht van de long-range interactie geldt voor 

grote inter-atomaire afstanden (2kFRij»l): J(Rij) "'Rij - 3 . 

In het rooster van PSMT zijn de Mn-atomen willekeurig verdeeld 

over een fee-structuur, die onderdeel is van de NaCl-structuur van het 

hele kristal. Door sommatie van de interacties J(Rij) over het 

fee-rooster wordt een uitdrukking gevonden die evenredig is met de 

Curie-Weiss-temperatuur: 9.-vx L J(Rij)· Voor een willekeurig rooster 
fee 

kan het verband van 9 als functie van p berekend worden (figuur 3.3). 

Op grond van het RKKY model verwachten we dus in PSMT ferromagnetisch 

gedrag, dat bij toenemende p eerst in sterkte stijgt en vanaf 

p ~ 7•1020 cm-3 gaat dalen. De bij de kritische gatendichtheid optre

dende sprong in 9 wordt niet door dit model voorspeld. 

5 

o~~._~~~~~~~~--~~._~ 

0 

Figuur 3.3 Gedrag van de Curie-Weiss-temperatuur als functie van 

de gatendichtheid, berekend met de RKKY-interactie 

(ao = 6.347 Ä), [DUB88] 
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3.3 Het gewijzigde RKKY model 

Om het speciale gedrag in PSMT van de Curie-Weiss-temperatuur als 

functie van de gatendichtheid te verklaren wordt een gewijzigd RKKY

model ingevoerd [SWA88]. De RKKY interactie is oorspronkelijk afge

leid voor metalen met als aannames dat de energiebanden parabolisch 

zijn en dat het Fermi-niveau scherp is. Voor de toepassing op halfge

leiders wordt een tweetal wijzigingen aangebracht. In de eerste plaats 

wordt rekening gehouden met de voor de mobiele ladingsdragers veron

derstelde eindige vrije weglengte. Tevens wordt rekening gehouden met 

de voor de (IV-VI)-verbindingen geldende bandenstructuur. 

De vrije weglengte wordt in rekening gebracht door een exponen

tiële demping te veronderstellen [CEN62]. In vergelijking (3.3) wordt 

daartoe de extra term exp(-Rj/X) geïntroduceerd. Voor de invoering van 

de speciale bandenstructuur van PSMT wordt ervan uitgegaan dat de 

kleine hoeveelheid Mn in de verbinding de structuur nauwelijks beïn

vloedt. We kunnen dan uitgaan van de uit de literatuur bekende twee

valentiebandenstructuur van Pb1_xSnxTe (figuur 3.4). Naast de hoofd

maxima gelegen in het L-punt van de Brillauin-zone (VBl) worden in de 

Eg 

~VB 

VB2 
mï = 1.00 me 

L 

Figuur 3.4 Twee-valentiebanden model voor Pbt-xBhxTe [SWA88] 

Effectieve massa's uit de literatuur [OCI74] 
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~richting nevenliggende maxima gevonden (VB2), een energieverschil 

~Evs lager. Voor lage gatendichtheden wordt alleen VBl gepopuleerd, 

totdat bij een kritische gatendichtheid Pcrit het Fermi-niveau in VB2 

treedt, waarna beide banden gevuld worden. Voor de Curie-Weiss-tempe

ratuur geldt nu de volgende uitdrukking. 

eff 
Ji 

met 

e = 2S(S+t) 
3ks x (3.4) 

(Rj) is de exchange integraal, die als volgt geschreven kan worden 

eff ~mt ]:] me ~· Rj/À F(2k~Rj) Ji (Rj) = t2sn"3n2 me 

F(x) = [sin(x) - xcos(x)] 

kF 

Rj 

Ji 
m·* 

l 

ao 

À 

me 

Fermi-golfgetal van band i, 

afstand tussen twee punten in het fee-rooster, 

exchange constante van VBi, 

effectieve massa van VBi, 

roostereons tante, 

vrije weglengte, 

massa van het electron. 

(3.5) 

Voor een willekeurig rooster Pbl-x-ySnyMnxTe kan nu, wanneer de beno

digde parameters bekend zijn, het gedrag van e als functie van p bere

kend worden. Zoals uit vergelijking (3.5) blijkt is de sterkte van de 

interactie evenredig met de effectieve massa's en de exchange constan

ten in het kwadraat. In de literatuur zijn alleen de exchange constan

ten van Pb1_xSnxTe bekend (resp. 0.07 en 0.40 eV [LAN82]). In een 

eerste benadering worden J 1 en J 2 gelijk gesteld aan een geïnterpo

leerde waarde, behorend bij de betreffende compositie. Het is echter 

mogelijk dat de exchange constanten verschillend zijn. Over de effec

tieve massa's is weinig bekend in de literatuur. De voor Pbl-xSnxTe 

bekende gegevens vertonen een grote spreiding (zie tabel 3.1 in para

graaf 3.4). Essentiëel voor dit model is de verhouding van de effec-
* tieve massa's en de grootte van m2* (m2 /m1 *~4-20, m2*~0.44-3.0 me)· 
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De sterkte van de interactie is lineair afhankelijk van de effectieve 

massa's, waardoor 

faktor 4-20 groter 

de bijdrage van VB2 dus ongeveer een 

is. De stapvormige vergroting van de interactie-

sterkte op het moment dat het Fermi-niveau de tweede valentieband 

binnentreedt verklaart de sprong in de Curie-Weiss-temperatuur bij de 

kritische gatendichtheid (figuur 3.5). In het model worden experimen

teel bepaalde waarden uit de literatuur voor Pcrit gebruikt (zie para

graaf 3.4). 

...... 
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~ 
• 

CD 

8 

6 

4 

2 

0 

0 

I 
I 
I 

I 
I 

I 

// 
/ 

---------.",~ .... __ 
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VB1 
-·-·-·-·-·-·---·-·-
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p 

Figuur 3.5 Gedrag van de Curie-Weiss-temperatuur aLs functie van 

de gatendichtheid, berekend votgens het gewijzigde 

RKKY-modeL (Peri t = 2.4•1020 cm-3), [SWA88], de bij

dragen van de twee vaLentiebanden zijn apart weerge-

geven 
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Figuur 3.6 InvLoed van de vrtJe wegLengte op de Curie-Weiss

temperatuur (Peri t = 2. 4•1020 cm.-3), [DUB88] 

De roosterconstante wordt gevonden door lineaire interpolatie 

tussen literatuurgegevens van Pbt-xMnxTe en Sn1_xMnxTe. De invloed op 

de grootte van de interactie is echter gering ( < 2.5%). Dubais heeft 

de invloed van de vrije weglengte À onderzocht (figuur 3.6) [DUB88]. 

Deze uit zich voor een voldoende kleine waarde in het onderdrukken van 

de Curie-Weiss-temperatuur. De vrije weglengte wordt berekend uit de 

experimenteel bepaalde mobiliteiten: À=[~n(3~2p)l/3]/e. De voor PSMT 

geldende vrije weglengtes variëren van À~60-500 Ä. De berekende curve 

voor e met À= 60 Ä bleek echter vrijwel gelijk te zijn aan de curve 

met À= oo. Aanvankelijk werden mobiliteiten bepaald die een faktor 10 

kleiner waren. Deze metingen waren echter onbetrouwbaar 

Appedix A). De vrije weglengtes van de mobiele ladingsdragers in 

(zie 

PSMT 

blijken van geringe invloed te zijn op de met het model berekende 

waarden voor de gemiddelde interactiesterkte. 
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3.4 Bandparameters van Pb1_xSnxTe 

Er is vrijwel geen onderzoek gedaan naar de bandenstructuur van PSMT. 

De in dit onderzoek gebruikte preparaten bezitten echter lage Mn-con

centraties ([Mn] < 10%), waardoor gebruik gemaakt wordt van de beter 

bekende bandenstructuur van Pb1_xSnxTe in de veronderstelling dat het 

Mn van geringe invloed is. Over de bandenstructuur van Pb1_xSnxTe 

bestaat nog veel onenigheid maar enkele algemene eigenschappen worden 

in deze paragraaf vermeld. 

De meeste modelberekingen gaan uit van het twee-valentiebanden

model [RAB74]. De hoofdmaxima tussen de geleidingsband CB en de eerste 

valentieband VBl zijn gelegen in het L-punt van de Brillouin-zone 

(figuur 3.4). De energie-gap Eg is afhankelijk van de temperatuur en 

de compositie (figuur 3.7). Voor Pb-rijke verbindingen is de tempera

tuurgradiënt van Eg positief, voor Sn-rijke verbindingen negatief. 

Hieruit concludeerde Dimmock [DIM66] dat voor een toenemende Sn-con

centratie de energie-gap kleiner wordt totdat een zero-gap onstaat 

0.4 

0.3 

0.2 

0.1 

~ 
Jg~OD 

• 0.1 

-0.2 

-0.3 

-0.4 

0.2 
x 

Pb ..• Sn. Te 
o: T=300K 
o : T= 77 K 
x:T= 4.2K 

Figuur 3.7 Pbt-xShxTe: de compositie- en temperatuurafhankeLijk

heid van de energie-gap Eg [LOV77,RAB74,ROG68,SIZ76J 
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waarbij een inversie van de toestanden optreedt; de geleidingsband en 

de eerste valentieband verwisselen van symmetrie-eigenschappen. Daarna 

wordt voor toenemende Sn-concentratie Eg weer groter. 

Tengevolge van de kleine energie-gap zijn de CB en VBl sterk 

niet-parabolisch. Naast de hoofdmaxima zijn er in de ~richting neven

liggende maxima, die waarschijnlijk tot dezelfde band behoren maar in 

het algemeen tot de tweede valentieband YB2 worden gerekend. Er wordt 

verondersteld dat VB2 parabolisch is. 

In tabel 3.1 wordt een literatuuroverzicht gegeven van experimen

teel bepaalde waarden voor de effectieve massa's. De tweede valentie

band is parabolisch van vorm en heeft een grote effectieve massa 

(m2*/m9 ~ 0.44-3.0). De eerste valentieband is sterk niet-parabolisch, 

maar om modelberekingen mogelijk te maken wordt VBl vaak bij benade

ring parabolisch verondersteld over het gedeelte tot de hoogte van het 

maximum van VB2. De op deze manier benaderde waarden voor m1* variëren 

x 0.01. 
Pb1_xSn/e -- Pb1_,2nxTe 

O.i. m11m0 
__ ",-""" mt m1/mo 

~ ' ' ' mo 

0.3 

0.2 

0.1 

00 

------- m'jlm0 --
1TÇ ---- m'f/m 0 

' 
------

_,, .... '' 0.03 
' ' '--.... -"(, 

' ' 

0.02 

0.1.0 

0.01 

0.50 

0.60 

100 300 00 100 TIK) 

Figuur 3.8 Pbt-iShxTe: de transversale en longitudinale effectie

ve massa's als functie van de temperatuur voor ver

schitlende composities [DOR83] 
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van 0.05-0.4 me en zijn een factor 4-20 kleiner dan m2*. Uit tabel 3.1 

blijkt er voor de effectieve massa m1*, gemeten bij lage temperaturen, 

een zekere stijgende tendens te bestaan als functie van de Sn-concen

tratie (0.4<x<l.O) en tevens wordt de verhouding m2*1m1* kleiner. In 

figuur 3.8 zijn de berekende waarden voor de transversale en longitu

dinale componenten van de effectieve massa tensor als functie van de 

compositie en de temperatuur weergegeven [DOR83]. Hieruit wordt de 

"density of states effective mass" bepaald volgens: 

(3.6) 

met N: het aantal maxima in VBl. 

Er blijkt dat voor een toenemende Sn-concentratie de effectieve 
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Figuur 3.9 Pb1_xBnxTe: de kritische gatendichtheid aLs functie 

van de compositie voor verschiLLende temperaturen 

[ALA78,ALL72,0CI74,RAB74,TON79J 
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massa kleiner wordt totdat een minimum is bereikt voor x=0.35. Daarna 

stijgt de effectieve massa van VB1 met x. Dit is dezelfde tendens die 

uit tabel 3.1 blijkt. 

Tenslotte wordt in figuur 3.9 een overzicht gegeven van experimen

teel in de literatuur bepaalde waarden voor de kritische gatendicht

heid Pcrit· Deze wordt in het algemeen bepaald uit het maximum in de 

verhouding van de Hall-coëfficiënt bij hoge en lage temperatuur. Mees

tal is de plaats van het maximum niet exact te bepalen. Enkele 

typische foutenbalken zijn in de figuur weergegeven. De voor 

PSMT[3,45] bepaalde waarde komt gezien de grote meetonnauwkeurigheid 

(zie figuur 2.11) goed overeen met de literatuurgegevens. De afhanke

lijkheid van Pcrit als functie van de compositie wordt ondersteund 

door uit de literatuur bekende gegevens van AEvs (tabel 3.1). Voor een 

toenemende Sn-concentratie wordt de gap tussen de beide valentiebanden 

groter en zal het Fermi-niveau pas voor een grotere gatendichtheid in 

VB2 binnentreden. Tevens is bekend dat de hoogte van VB2 vrijwel onaf

hankelijk is van de temperatuur, terwijl de energie-gap tussen CB en 

VB1 groter wordt bij een toenemende temperatuur. Dit houdt in dat AEvs 

afneemt met de temperatuur en dit is in overeenstemming met de tempe

ratuurafhankelijkheid van Pcrit (zie figuur 3.9). 
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Pbt-xSnxTe 

x ml*/me m2*/me b.Eva(eV) T (K) literatuur 

1.0 0.4 3.0 0.21 100 [RAB74] 

1.0 0.118 0.44 0.29 4 [RAB74] 

1.0 - 0.35 0.3 4 [RAB74] 
--

1.0 0.2 2.0 0.3 300 [ROC68] 

0.47 0.046 1.0 0.34 10 [OCI74] 

0.47 0.21 3 0.24 300 [OCI74] 

0.28 0.046 0.9 0.295 10 [OCI74] 

0.28 0.22 2.3 0.19 300 [OCI74] 

0.21 - 0.15 0.12 77 [RAB74] 

0.18 0.09 - - 4 [SIZ76] 

0.18 0.18 - - 300 [SIZ76] 

0.0 0.053 - - 4 [LOV77] 

0.0 0.2 1.0 0.08 300 [LOV77] 

0.0 0.18 - - 4 [ROC68] 

0.0 0.35 - 0.05-0.1 300 [ROC68] 

Tabel. 3.1 Bandparameters van de twee-va..l.entiebandenstructuur 

van Pb1_x_SnxTe 

- ~ 

I 
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Hoofdstuk 4 Resultaten en Interpretatle 

4.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van soortelijke warmte en 

dynamische susceptibiliteitsmetingen aan PSMT gepresenteerd. De prepa

raten, die voor de metingen zijn gebruikt zijn getabelleerd in 

tabel 2.1. Zoals in hoofdstuk 2 is gebleken, variëert de samenstelling 

over de lengte van een gegroeid kristal. Bij de presentatie van de 

meetresultaten wordt in eerste instantie van de basissamenstelling 

uitgegaan. Echter, waar dit van essentiëel belang is, wordt voor het 

betreffende preparaat de specifieke samenstelling genoemd. De prepara

ten, waaraan gemeten is, behoren oorspronkelijk tot drie verschillende 

basissamenstellingen: PSMT[3,45], PSMT[3,72] en SMT[3,97]. De afhanke

lijkheid van de gatendichtheid is voor elke compositie over een zo 

breed mogelijk gebied bekeken. In de groep Magnetische Ordeningsver

schijnselen zijn soortelijke warmtemetingen verricht in het tempera

tuurgebied van r~o.4-20 Ken dynamische susceptibiliteitsmetingen van 

T ~ 1.3-30 K. Voor de susceptibiliteitsmetingen bij zeer lage tempera

turen, T ~ 10-2500 mK, is gebruik gemaakt van de mengkoeler van de 

groep Lage Temperaturen. 

De dynamische susceptibiliteit is gemeten met een conventionele 

wederkerige inductiebrug. Door primaire spoelen wordt een veld opge

wekt. De secundaire spoel bestaat uit twee gelijke gedeeltes, die 

tegengesteld gewikkeld zijn, en bevindt zich in de primaire spoel. In 

het bovengedeelte bevindt zich het preparaat, waarin een magnetisch 

moment wordt opgewekt. In de secundaire spoel ontstaat vervolgens een 

inductiespanning, die evenredig is met de susceptibiliteit van het 

preparaat. De inductiespanning wordt met een meetbrug gedetecteerd. Er 

is gemeten bij een frequentie van 910 Hz. met een veld van ongeveer 

0.16 G. Deze opstelling is geschikt voor metingen bij lage temperatu

ren tot 1.3 K. Metingen bij lagere temperaturen zijn uitgevoerd in een 

mengkoeler, waarin een meetveld van ongeveer 0.04 G is gebruikt. Omdat 

met deze opstelling geen absolute metingen verricht zijn, worden de 

metingen geschaald. Door de grote overlap in temperatuur 

(1.3 < T < 2.5 K) is het mogelijk de beide meetseries te schalen binnen 

5% nauwkeurig. 
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De opstelling voor het meten van de soortelijke warmte is geba

seerd op een adiabatische meetmethode. Er wordt een hoeveelheid warmte 

öQ aan een adiabatisch opgehangen preparaat toegevoerd. Dit veroor

zaakt een temperatuurstijging óT, zodat de soortelijke warmte gelijk 

is aan het quotiënt öQ/óT. De metingen worden verricht in het tempera

tuurgebied T = 1.5-20 K. Indien metingen bij lagere temperaturen 

gewenst zijn kan van de speciale 3He-opstelling gebruik gemaakt worden 

(0.4 < T < 3.0 K). Denissen geeft een uitvoerige beschrijving van beide 

opstellingen [DEN86]. 

In paragraaf 4.2 wordt de susceptibiliteit in twee gedeeltes ge

presenteerd. Eerst wordt de susceptibiliteit bij lage temperaturen 

behandeld, waarbij de faseovergangen die optreden, in beeld worden 

gebracht. Vervolgens wordt het hoge temperatuurgedrag behandeld aan de 

hand van de inverse susceptibiliteit als functie van de temperatuur. 

Daaruit kan onder andere worden geconcludeerd in hoeverre het 

Curie-Weiss-gedrag gevolgd wordt. In para~raaf 4.3 zullen de resulta

ten vergeleken worden met modelberekeningen, waarbij de invloed van de 

verschillende parameters behandeld wordt. Tenslotte worden in para

graaf 4.4 enkele soortelijke warmtemetingen gepresenteerd die in dit 

verslag voornamelijk dienen om een completer beeld te geven van het 

magnetisch gedrag in PSMT. 
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4.2 Dynamische Susceptibiliteit 

Het meten van de susceptibiliteit is een van de methoden om het 

magnetisch gedrag van PSMT te bestuderen. De interesse gaat daarbij 

voornamelijk uit naar de afhankelijkheid van de ladingsdragers op het 

al dan niet magnetisch ordenen van PSMT. Er zijn metingen verricht aan 

vier verschillende composities. In de figuren 4.1 t/m 4.4 worden zowel 

de susceptibiliteit X als de inverse susceptibiliteit x-1 als functie 

van de temperatuur weergegeven. Uit het lage temperatuurgedrag van de 

susceptibiliteit blijkt voor hoge gatendichtheden een ferromagnetische 

overgang op te treden. De susceptibiliteit divergeert bij de kritische 

temperatuur Tc. Voorgaande metingen hebben aangetoond dat het maximum 

in de susceptibiliteit globaal overeenkomt met de theoretische waarde 

voor een ferromagneet, die bepaald wordt door de inverse van de demag

netisatiefactor 1/N [DUBSB]. Er blijkt echter, tegengesteld aan het 

gedrag van een goede ferrom~gneet, waarin bij lage temperaturen een 

verzadiging optreedt, dat de susceptibiliteit in PSMT na een maximum 

bereikt te hebben, ineenzakt naar nul. In de figuren is ook de plaats 

aangegeven, waar het imaginaire deel van de susceptibiliteit X" een 

maximum vertoont. Wanneer het inzakken een holle vorm vertoont gaat 

dit gepaard met een maximum in X" vlakbij de temperatuur waar het 

inzakken van X begint. In het geval van een lineaire tot bolvorminge 

terugval van X ligt het maximum in X" bij lagere temperaturen. Escorne 

et al. [ESCBS] coniudeerden uit metingen aan Snl-xMnxTe, dat het in

zakken van X in combinatie met de temperatuur waarbij in X" een maxi

mum optreedt, de overgang aanduidt naar een spinglasachtige toestand, 

ook wel de reëntrant fase genoemd. Echter, er is uit voorgaande me

tingen gebleken dat de plaats van het maximum in X" veldafhankelijk is 

[DUBSB]. Tevens is er door Escorne bij het opstellen van het fase

diagram geen rekening gehouden met de invloed van de gatendichtheid. 

Uit de metingen aan SMT[3,97] (figuur 4.4.a) blijken voor de twee 

hoogste gatendichtheden ondanks de gelijke Mn-concentratie de maxima 

in X" een temperatuurverschil van ongeveer 1. 5 K uit elkaar te liggen. 

Voor de samenstelling van een fasediagram dient de afhankelijkheid van 

de gatendichtheid voor een grotere reeks Mn-concentraties te worden 

bestudeerd. 



-m 
'-
J 
E 
~ -
-
r 
·~ 

-
J 
E 

-44-

. l 

PSMT!3,72l 
*:p=8.3·1o20cm-3 

.oe 
+: p = 3.29·1020cm -3 

20 -3 x:p=1.43·10 cm 

.06 

.04 e (+l 
• ... 

J ~ + ~ 
+ 

++ 
•• + 

• ,.. 

-02 + -·· + .... 
+ ••• . ... 

•• 1/t 

2 3 

Tv" (*) "'.max : . ~· 
• • 
• ' . 

I 'lo 

I 

• • 
• ' I 

• 
I 

I 
" 

4 
T I K I 

• • 
• 
• 

• 
• • • • 

5 

Figuur 4.1.a PSIT[3,72]: dynaaische susceptibiLiteit aLs functie 

van de tempera tuur 

3oooo I 

20000 

I 

I 
15000 1-

10000 

0 

PSMT [3,72] 
* : p = 8.l1o20~;.m-3 zo -3 o:p=7.65·10 cm 

20 -3 
l! .p =3.29·10 cm 
+ :p=1.43·1020 cm-3 

1[) 15 
T ( K l 

Figuur 4.1.b PSMT[3,72]: inverse susceptibiLiteit aLs functie van 

de temperatuur 



0' -, 
J 
= 
~ 

-
:::: ._, 

-

. !2 

PSMT [ 5,721 
' • l 20 -3 

+ p = 7.4·10 cm 
20 -3 

x :p = 1.77-10 cm 

.[!8 

.os 
9 (x} 

.G2 

I ' 

+ .· 

-45-

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 9(+} 

+ + ~ 
+ 

i 'x-0 L___ ______ ~---)f( x x~!_-~.~~~~ >t<>OOK -~x _><_X~X --'x~~x _J<,X~x· __ ~x;___ __ • -·~)(t!___J 
0 2 4 5 8 

[ ~ l 

Figuur 4.2.a PSMT[5,72]: dynamische susceptibiLiteit aLs functie 

van de temperatuur 

20000 

PSMT [5,721 

,:; 15000 

+: p=7.4·1020cm-3 

x: p =1.77·1o20cm-3 
' 

!OOfJO 

'l l c !5 ze 
T i K I 

Figuur 4.2.b PSMT[5,72]: inverse susceptibiLiteit aLs functie van 

de temperatuur 



-
Cl 

' J 
E 
u 

-I: 
w 

-
I: 
u 

' 

.os 

.04 

. 03 

. 0:2 

0 0 l 

0 
r} 

PSM T [3,45] 
20 -3 * p= 5.65·10 cm 
20 -3 

+: p = 2.55·10 cm 

x:p =275·1o19cm-3 

+ 
+ 

: 
• 
* 

• 
. 
• 

Ty::... (+) 
"1na x 

• /\a (•l 
:. ~ 

+ 

-46-

+ • 

. . 
;.·· 

• 
• • + 

• + • * • 

+ 
+ 

2 

~ 
+ 

T. (>lf) 
Xmax 9 (lil) 

} ........ ~ 

x x x 

3 

• • 

x 

• 
• 
~.""" 

4 s 
T f K l 

Figuur 4.3.a PSMT[3,45J: dynamische susceptibiLiteit aLs functie 

van de temperatuur 

50000 

40000 

I 

J C.JOG L 

,) 000 

l 0 !5 20 
' IK I 

Figuur 4.3.b PSMT[3,45J: inverse susceptibiLiteit aLs functie van 

de temperatuur 



J 

" 

. 15 

-47-

SMT[ 3, 97] 
lJ • t ;:s 20 -3 

..1: p= 9.39·10 cm 
20 -3 *: p= 102·10 cm 

-
r 

0 
E 
~ 

. I 

. 0/S 

. os 

I) 

20 -3 
x:p= 447·10 cm 
o:p=? 
+:p=2.7·1020cm-3 

3 

•• 

• 

• 

4 5 6 
T t K l 

Figuur 4.4.a SMT[3,97]: dynaatsche susceptibiliteit als functie 

van de temperatuur 

30000 

I 
SMT[3, 971 

r- .A:p=9.39·1o20cm-3 
I 2() -3 ? 25000 

-
l: 
u 

' 
20000 

15000 

10000 

5000 

I 
lf p=7.02·10 cm 

L 
x :p=4.47'1o20cm·3 

0 :p:? 
I + : p= 2.7·1020 cm •3 
I 

i 
L 

i 

i 
I 
I 

L 

5 10 15 
T IK' 

i 
I 

~ 
I 

20 

Figuur 4.4.b SMT[3,97]: inverse susceptibiliteit als functie van 

de temperatuur 



-48-

Ook voor de lagere gatendichtheden worden faseovergangen waargeno

men. Echter, bij afnemende gatendichtheid wordt de divergentie steeds 

minder geprononceerd, totdat voor p < 4•1020 cm-3 een bijna symmetri

sche vorm ontstaat. Tevens wijkt de hoogte van het maximum steeds meer 

af van ferromagnetische waarden. In figuur 4.5 is het maximum in X 

voor de verschillende composities weergegeven als functie van de ga

tendichtheid. Voor de laagste gatendichtheden (p < 2•1020cm-3) ligt het 

maximum een faktor 10-100 lager. 
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Figuur 4.5 Hoogte van het maximum in de susceptibiliteit als 

functie van de gatendichtheid 
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In figuur 4.6 is het lage temperatuurgedrag van 

PSMT[3,45,p( 1.7•20] weergegeven. De curven zijn vrijwel symmetrisch 

van vorm met het maximum verschuivend voor een afnemende gatendicht

heid naar lagere temperaturen. De vrij spitse vorm (de zogenaamde 

cusp) en de hoogte van het maximum doen denken aan spinglas-overgangen 

in (II-V)- en (II-VI)-verbindingen. In figuur 4.7 is de X van 

PSMT[3,97,2.7•20] uitgezet als functie van de temperatuur. Als we 

uitgaan van de symmetrische vorm van X voor de andere preparaten met 

vergelijkbare gatendichtheden, kunnen we concluderen uit de speciale 

vorm van deze curve dat er een tweede faseovergang lijkt op te treden 

bij een temperatuur r~t50 mK. Extra metingen als functie van de fre

quentie en het veld kunnen misschien uitsluitsel geven over het type 

overgang dat optreedt in bovengenoemde materialen. 

Met de Hoge Temperatuur Expansie wordt een benadering gegeven van 

de partitiefunctie van een verzameling deeltjes met een beperkt aantal 

vrijheidsgraden, waaruit het hoge temperatuurgedrag van thermodyna

mische grootheden bepaald kan worden [JON84]. Uit de afleiding van een 

uitdrukking voor de susceptibiliteit volgt de Curie-Weiss-wet: 

x = C(T-9)-1 

e 2S(S+l) x L Jij (4.1) = 3k8 i)j 

NAg~82S(S+l)x 
c = 3k8M 

Volgens de Curie-Weiss-wet verloopt de inverse susceptibiliteit ver 

boven de ordeningstemperatuur lineair met T. Uit voorgaande metingen 

[SWA87, ST086] is gebleken dat voor de spin de theoretische waarde van 

Mn2+ (S=512) geldt, waardoor uit de helling de Mn-concentratie x 

bepaald kan worden. De afsnijding van de hoge temperatuurlimiet van de 

susceptibiliteit bij x-1 =0 levert de Curie-Weiss-temperatuur 9, die 

evenredig is met de gesommeerde exchange interactie. 
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In de figuren 4.1.b t/m 4.4.b is x-1 als functie van T weergege

ven. Het Curie-Weiss-gedrag wordt al snel boven de afsnijding met de 

T-as gevolgd. Voor hoge gatendichtheden worden duidelijk positieve 

waarden voor e gevonden (e ~ 4-6 K), wat duidt op gemiddelde ferromag

netische interacties. Voor afnemende gatendichtheden verschuift de 

afsnijding van de T-as naar paramagnetische en licht anti-ferromagne

tische waarden (e ~ -0.6-0.05 K). De Curie-Weiss-temperaturen en de 

uit de helling bepaalde Mn-concentraties zijn weergegeven in 

tabel 4.1. De Curie-Weiss-temperaturen en de hellingen van x-1 als 

functie van T worden grafisch bepaald. Het volgen van het 

Curie-Weiss-gedrag tot temperaturen dicht bij de ordening en de ge

ringe fluctuaties in de metingen voor temperaturen lager dan 20 K 

maken het mogelijk een afschatting te maken voor e op 0.1-0.2 Knauw

keurig en de bepaling van x geschiedt binnen 3% nauwkeurig. Het is 

opmerkelijk dat het lineaire gedrag al vlak boven de ordeningsteropera

tuur optreedt, omdat het Curie-Weiss-gedrag voorspeld wordt voor 

temperaturen, die ongeveer een factor 10 groter zijn dan de ordenings

temperatuur. Het niet evenwijdig lopen van de lijnen van x-1 tegen T 

duidt hoogstwaarschijnlijk op ongelijke Mn-concentraties. Er worden 

lagere waarden van X gevonden voor preparaten die een annealingsproce

dure hebben ondergaan. Waarschijnlijk diffundeert het Mn uit het mate

riaal. Nog te verrichten mieroprobe metingen kunnen zekerheid geven 

over de hoeveelheid en de verdeling van het overgebleven Mn. 
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Zoals uit de figuren 4.1.b en 4.2.b al blijkt, treden er bij hoge 

gatendichtheden hogere waarden voor e op in preparaten waarin 5% Mn 

zit. In figuur 4.8 is de Curie-Weiss-temperatuur als functie van de 

Mn-concentratie weergegeven voor preparatie met 72% Sn en een hoge 

gatendichtheid. Door het lineaire verband is het mogelijk e te schalen 

om een betere vergelijking mogelijk te maken. 

14~----------------------~ 

0 

12 

Figuur 4.8 PSMT[x,72,p)3•1020 cm-3]: Curie-leiss-teaperatuur 

als functie uan de Mn-concentratie 
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Preparaat xMP (%) e (K) x (%) 9•3/x (K) 

PSMT[3,45,5.65•1020J Annealed 3.5 2.22 4.73 

PSMT[3,45,2.55•1020J 3.25 1.85 2.91 1.90 

PSMT[3,45,1.72•1020J 2.80 0.60 2.68 0.66 

PSMT[3,45,1.19•1020J 2.75 0.05 2.75 0.055 

PSMT[3,45,2.75•1019J Annealed -0.60 1.86 -0.95 

PSMT [3,72,8.3•1020] 3.19 5.0 3.0 5.0 

PSMT[3,72,7.65•1020J 3 4.8 3.2 4.5 

PSMT[3,72,3.29•1020J Annealed 1.65 2.5 1.98 

PSMT[3,72,1.43•1020J 3 -0.15 2.89 -0.156 

PSMT [5,72,7.4•1020] 4.6 6.9 4.83 4.29 

PSMT[5,72,1.77•1020J Annealed 0.25 3.73 0.20 

SMT [3.97,9.39•1020] 3.2 6.0 4.80 3.75 

SMT [3,97,7.02•1020] 3.0 5.5 2.91 5.67 

SMT [3, 97 ,4.47•1020] 2.63 4.3 2.25 5.73 

SMT [3,97,2.7•1020] Annealed 0.55 2.42 0.68 

TabeL 4.1 Overzicht van de resuLtaten van de susceptibiLiteits

metingen. De Mn-concentratie wordt vergeLeken met de 

Microprobe-waarde. In de Laatste koLom zijn de Curie

Weiss-temperaturen, geschaaLd op de uit de X-meting 

bepaaLde Mn-concentratie, weergegeven. 

Over het algemeen komen de mieroprobe-metingen en de uit de X-me

ting bepaalde Mn-eoneentraties goed overeen, uitgezonderd voor 

SMT[3,97]. Uit de mieroprobe-meting aan SMT[3,97] bleek, dat de punt 

van het kristal een Mn-eoneentratie van x~ 1.25% bezat. De overige 

kristallen bezitten in de punt een x die niet veel afwijkt van de 

oorspronkelijk bedoelde basissamenstelling. Het verdient daarom de 
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voorkeur de mieroprobe-meting aan SMT[3,97] te herhalen. Niet alleen 

door de onbetrouwbaarbeid van deze meting maar ook om het mogelijk te 

rnaken om de geannealde preparaten goed te kunnen vergelijken verdient 

een schaling met de uit de X bepaalde Mn-concentratie de voorkeur. Ook 

deze waarden zijn in tabel 4.1 weergegeven. 
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Figuur 4.9 GeschaaLde experimenteet gemeten Curie-Weiss-teape

ratuur ats functie van de gatendichtheid; de getrok

ken Lijnen zijn ter verduideLijking van de meetpun

ten; de dichte bLokjes zijn met xMP geschaalde Curie

Weiss-temperaturen 

In figuur 4.9 zijn de geschaalde waarden van 9 als functie van de 

gatendichtheid weergegeven. Voor hoge gatendichtheden (p > 4•to20 crn-3) 

treden voor alle composities ferromagnetische waarden voor 9 op in de 

grootte van 9 = 4-6 K. De grootte van de interactie komt overeen met de 

door Story gevonden waarden [ST086]. Voor lagere gatendichtheden zakt 
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9 in naar nul en worden paramagnetische waarden gemeten. De gaten

dichtheid waarbij de waarde 9=0 K wordt bereikt verschilt afhankelijk 

van de compositie. Voor een toenemende Sn-concentratie wordt een gro

tere kritische gatendichtheid gevonden. Deze tendens komt overeen met 

metingen uit de literatuur van de Hall-coëfficiënt als functie van de 

temperatuur (figuur 3.8). De kritische gatendichtheid Pcrit is onder

meer afhankelijk van het energieverschil tussen de beide valen

tiebanden ~VB• dat groter wordt bij een toenemende Sn-concentratie. 

Voor preparaten PSMT[3,45,2.75•t019] en PSMT[3,72,1.43•t020] worden 

anti-ferromagnetische waarden waargenomen: 9=-0.95 K respectievelijk 

9=-0.15 K. Volgens het model worden echter ferromagnetische interac

ties voorspeld. Escorne et al. [ESC84] rapporteerden over een spin

glas-overgang in Pbt-xMnxTe in combinatie met negatieve 

Curie-Weiss-temperaturen. De metingen werden verklaard met een 

long-range inter-band exchange mechanisme. Een verklaring voor de 

negatieve Curie-Weiss-temperaturen in PSMT zou gezocht kunnen worden 

in de mogelijkheid dat in PSMT met een lage gatendichtheid de gemid

delde ferromagnetische interactie zo klein is dat een eveneens 

optredende anti-ferro-magnetische bijdrage ten gevolge van een 

inter-band interactie zoals het anti-ferromagnetische superexchange of 

het Bloembergen-Rowland-mechanisme overheersend wordt. 
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-4.3 Modelberekeningen 

De gemeten Curie-Weiss-temperaturen kunnen met het in hoofdstuk 3 

besproken model in combinatie met de uit de literatuur bekende parame

ters vergeleken worden. De magnetische metingen zijn uitgevoerd bij 

lage temperaturen (T < 30 K), terwijl de Curie-Weiss-temperaturen wor

den gekoppeld aan gatendichtheden, gemeten in vloeibaar stikstof 

(T = 77 K) . Bij de keuze van de in het model te gebruiken parameters 

wordt rekening gehouden met dit temperatuurverschil. De motivatie 

waarop de keuze is gebaseerd zal voor elke parameter apart besproken 

worden. 

In hoofdstuk 2 is gebleken dat de gemeten mobiliteiten variëren 

van J.l. = 30-800 cm2/Vs. De bieruit bepaalde vrije weglengtes liggen dan 

globaal tussen 60 <À< 500 Ä. De mobiliteit is gemeten in vloeibaar 

stikstof en zal waarschijnlijk iets groter zijn in vloeibaar helium. 

In hoofdstuk 3 is gebleken dat een vrije weglengte groter dan 60 Ä 

nauwelijks van invloed is op de berekende Curie-Weiss-tem-peratuur. 

De roosterconstante in PSMT is niet bekend. Er is daarom gekozen 

voor een interpolatie tussen de voor Snt-xMnxTe en Pbt-xMnxTe bekende 

waarden, afhankelijk van de compositie. De invloed van de roostercon

stante is echter gering ( < 2.5%). 

De grootte van de interactiesterkte wordt nu bepaald door de 

effectieve massa's m1* en de exchange constanten J1 van de beide ban

den. In paragraaf 3.4 zijn de uit de literatuur bekende gegevens van 

de effectieve massa's in Pb1_xSnxTe getabelleerd. De effectieve massa 

van VBl, gemeten bij lage temeraturen, neemt voor x) 0.4 toe met de 

Sn-concentratie. De verhouding m2*/m1* neemt over hetzelfde traject 

af. Afhankelijk van de compositie is gekozen voor de waarden in 

tabel 4.2. 
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Preparaat ml*/me m2*/me h(eV) 

PSMT[3,45]: 0.046 1.0 0.22 

PSMT[3. 72]: 0.08 0.8 0.31 

SMT[3,97]: 0.1 0.5 0.40 

TabeL 4.2 De bij de berekeningen gebruikte effectieve 

massa's en exchange constanten 

Van de exchange constanten zijn alleen de waarden van Pbt-xMnxTe 

(J =0.07 eV) en Snl-xMnxTe (J =0.40 eV) bekend [LAN82]. Vanwege de 

kwadratische afhankelijkheid in de interactiesterkte brengt het ver

schil tussen beide waarden aanzienlijke verschillen teweeg in de bere

kende Curie-Weiss-temperaturen, wanneer voor elke compositie gelijke 

exchange constanten worden gebruikt (9 ~ 3-25 K). De gemeten waarden 

verschillen onderling weinig als functie van de compositie. Het lijkt 

een redelijke poging om te interpoleren tussen de voor Pbt-xMnxTe en 

Snl-xMnxTe bekende waarden, waarbij in een eerste banadering J1 en J2 

aan elkaar gelijk worden gesteld (tabel 4.2). Het is echter zeer waar

schijnlijk dat de exchange constanten ongelijk zijn. Bij de interpre

tatie van de modelberekeningen wordt daarom enige voorzichtigheid in 

acht genomen. 

Bij de modelberekeningen wordt uitgegaan van parabolische banden 

en een scherp Fermi-niveau. Voor de bepaling van EF wordt de uit de 

literatuur bekende waarde voor Pcrit gebruikt, gemeten in vloeibaar 

stikstof. 

In figuur 4.10 worden de modelberekingen vergeleken met de gemeten 

geschaalde Curie-Weiss-temperaturen. De gemeten kritische gatendicht

heden komen, rekening houdend met een eventuele extra anti-ferromagne

tische bijdrage, binnen de meetonnauwkeurigheid goed met de in het 

model verwerkte literatuurwaarden overeen. Ook de grootte van de 

Curie-Weiss-temperaturen in het ferromagnetische gebied wordt, gezien 

de ruwe schatting van de exchange constanten en in mindere mate van de 

effectieve massa's, redelijk door het model voorspeld. De in de lite

ratuur gemeten exchange constanten zijn bepaald in de veronderstelling 
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afkomstig te zijn van één band. De berekeningen met voor J1 de in 

Pbl-xMflxTe gemeten waarde, waarbij wordt aangenomen dat de exchange 

constante van VBl onafhankelijk is van de compositie, geven slechts 

een kleine verlaging van 9. Onderzoek naar de afhankelijkheid in de 

exchange constanten van de compositie en de gatendichtheid maakt het 

mogelijk de geldigheid van het model beter te testen. 
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~.~ Soortelijke warmte 

Evenals de susceptibiliteitsrnetingen kunnen metingen van de soor

telijke warmte informeren over het al dan niet optreden van faseover

gangen in PSMT. Voor temperaturen ver genoeg boven de ordeningsternpa

ratuur wordt volgens de Hoge Temperatuur Expansie het Curie-Weiss-ge

drag voor de inverse susceptibiliteit voorspeld (vergelijking (~.1)). 

Voor de magnetische soortelijke warmte wordt de volgende uitdrukking 

verkregen: 

~ =ar-2 

(~.2) 

Ver genoeg boven de ordeningsternperatuur geldt voor de soortelijke 

warmte een r-2-gedrag, waarbij de coëfficiënt a evenredig is met de 

gesommeerde interacties in het kwadraat. Er wordt verondersteld dat de 

magnetische soortelijke warmte gesuperponeerd is op de soortelijke 

warmte van het rooster Cr: 

(4.3) 

Voor de rooster-soortelijke warmte geldt voor voldoende lage tem

peraturen het Debije-gedrag: 

(4.4) 

De term öT is afkomstig van de vrije ladingsdragers in het rooster 

en is verwaarloosbaar voor PSMT [SWA87]. Door de metingen volgens 

vergelijking (4.3) in combinatie met vergelijkingen (4.2) en (4.4) op 

een geschikte rnanier uit te zetten kunnen de coëfficiënten a en ~ 

grafisch bepaald worden. De magnetische soortelijke warmte kan dan 

bepaald worden door de metingen te corrigeren voor de roosterbijdrage. 

In de figuren 4.11, 4.12 en 4.13 is de magnetische soortelijke warmte 

weergegeven als functie van de temperatuur. De metingen bevestigen het 
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gedrag zoals het uit de susceptibiliteitsmetingen is gebleken. Voor 

hoge gatendichtheden treedt een ordeningspiek op. De kritische tempe

ratuur wordt gedefinieerd als de temperatuur, waarbij de meeste magne

tische interacties doorbroken worden. De kritische temperaturen Tc 

komen goed overeen met de waarden uit de susceptibiliteitsmetingen 

(tabel 4.3). In figuur 4.13 is zowel de magnetische soortelijke warmte 

als de susceptibiliteit van SMT[3,97,7.02•1020] weergegeven. De orde

ningstemperaturen bepaald uit de metingen blijken binnen de meeton

nauwkeurigheid aan elkaar gelijk te zijn. Voor preparaten met lagere 

gatendichtheden zwakt de divergentie af en verschuift het maximum naar 

lagere temperaturen, totdat geen ordening meer wordt waargenomen in 

het temperatuurgebied waarin gemeten wordt. 
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Preparaat s.w. D.S. 

Tc (K) Tc (K) e (K) 

PSMT[3,45,5.65•t020] 3.5 3.5 3.5 

PSMT[3,72,7.65•t020] 3.73 3.97 4.8 

PSMT[3,72,3.29•t020] 1.9 2.09 1.65 

SMT[3,97,7.02•t020] 4.55 4.59 5.5 

TabeL 4.3 VergeLijking van de resuLtaten van de soorte

Lijke warmte- en susceptibiLiteitsmetingen 
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Hoofdstuk 5 Conclusies 

De verdunde magnetische halfgeleider Pbl-x-ySnyMnxTe heeft naast 

de compositieparameters x en y ook de gatendichtheid p als parameter. 

Vooral de gatendichtheid is van belang voor het magnetisch gedrag in 

PSMT. Uit dynamische susceptibiliteit en soortelijke warmte metingen 

is gebleken dat er een universeel magnetisch gedrag optreedt voor de 

composities met een Sn-concentratie variërend van 0.40 < y ~l.O. Boven 

een kritische gatendichtheid Peri t = 1- 3•1020 cm-3 treedt een mag

netische ordening op. Typische Curie-Weiss-temperaturen variëren voor 

een Mn-concentratie van 3% globaal tussen e = 4-6 K. Voor lagere ga

tendichtheden verdwijnt het ferromagnetische gedrag en worden paramag

netische tot licht anti-ferromagnetische Curie-Weiss-temperaturen 

gemeten. Tevens worden bij lage temperaturen (T< 1 K) spinglas-achtige 

overgangen waargenomen. 

De Curie-Weiss-temperatuur blijkt in het ferromagnetische gebied 

lineair afhankelijk te zijn van de Mn-concentratie. Dit maakt het 

mogelijk om preparaten met een verschillende Mn-concentratie door 

schaling met elkaar te vergelijken. Met het door Swagten et al. 

[SWABB] gewijzigde RKKY model, waarin rekening wordt gehouden met de 

bandenstructuur, wordt de Curie-Weiss-temperatuur als functie van de 

gatendichtheid berekend. Het model geeft een goede kwalitatieve 

beschrijving van de in dit verslag gepresenteerde metingen. De 

kwantitatieve overeenkomst is sterk afhankelijk van de effectieve 

massa's van de valentiebanden en van de exchange constanten. Een 

eerste benadering, waarbij uit de literatuur bekende waarden voor de 

effectieve massa's en geïnterpoleerde waarden tussen de voor 

Pb1_xMnxTe en Sn1_xMnxTe bekende waarden voor de exchange constanten 

gebruikt worden, leidt tot Curie-Weiss-temperaturen die qua grootte 

overeenkomen met de gemeten waarden. Het is echter goed mogelijk dat 

de exchange constanten van beide banden verschillend zijn. 
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Voor PSMT[3,45,2.75•t019J en PSMT[3,72,1.43•t020J zijn negatieve 

Curie-Weiss-temperaturen waargenomen van 9 = -0.60 K respektievelijk 

9 = -0.15 K. Door het gewijzigde RKKY model worden echter al tijd 

positieve waarden voorspeld. Een verklaring voor dit verschil kan 

gezocht worden in de door het model voorspelde grootte van de 

interactiesterkte, die voor lage gatendichtheden voornamelijk bepaald 

wordt door de effectieve massa en exchange constante van de eerste 

valentieband. Voor kleine waarden van de effectieve massa en de 

exchange constante kan de interactiesterkte zo gering worden dat een 

concurerend interactie mechanisme overheersend wordt. In verband met 

de kleine energie-gap in deze verbindingen zou een inter-band 

mechanisme zoals het anti-ferromagnetische superexchange of 

Bloembergen-Rowland mechanisme tot de mogelijkheden kunnen behoren. 

De in het model betrokken vrije weglengte voor de mobiele 

ladingsdragers uit zich voor voldoende lage waarden in een reductie 

van de interactiesterkte. De gemeten mobiliteiten blijken echter zo 

groot te zijn dat de bepaalde weglengtes variërend tussen À= 60-500 A 
als oneindig beschouwd mogen worden. Het kwantitatief testen van het 

model is dus voornamelijk afhankelijk van de effectieve massa's en 

exchange constanten die, om een goede kwantitatieve beschouwing 

mogelijk te maken, beter bekend dienen te zijn. 

De susceptibiliteitsmetingen vertonen onafhankelijk van de 

Sn-concentratie een universeel gedrag. In detail bekeken lijkt de 

kritische gatendichtheid te verschuiven naar hogere waarden voor een 

toenemende Sn-concentratie. De kleine verschuiving vereist een 

nauwkeurige meting van de compositieparameters en de gatendichtheid. 

Uit de mieroprobe meting is gebleken dat de preparaten homogeen 

van samenstelling zijn. De Mn-concentratie is over het grootste 

gedeelte van het kristal constant. De Pb/Sn-verhouding variëert echter 

vrij fors over de lengte van het kristal. Het verdient daarom de 

aanbeveling in de toekomst grotere kristallen te doen groeien. De 

Hall-metingen vertonen grote overeenkomst met literatuurwaarden. Door 

de extra hoeveelheid Mn in de verbindingen worden verlaagde 
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mobiliteiten gemeten in vergelijking met preparaten zonder Mn. 

Literatuurgegevens over mobiliteiten in Pbt-xMnxTe en Snt-xMnxTe met 

een variërende Mn-concentratie geven een zelfde resultaat. In de 

verhouding van de Hall-coëfficiënten gemeten bij hoge en lage 

temperatuur als functie van de gatendichtheid treedt een piek op 

wanneer het Fermi-niveau de tweede valentieband binnentreedt. In 

preparaten met Mn lijkt deze piek minder geprononceerd te zijn. De 

meting vereist daarom veel data om de experimentele fout in de 

kritische gatendichtheid te verkleinen. De voor PSMT[3,45] gevonden 

waarde van (1.3±0.5)•1020 cm-3 komt echter goed met 

literatuurgegevens van Pb1_xSnxTe overeen. 

Door middel van isotherme annealing is het mogelijk gebleken de 

gatendichtheid over een breed gebied te variëren. De geringe 

Mn-concentratie lijkt weinig invloed te hebben op de solidus-gebieden, 

die bekend zijn voor Pb1_xSnxTe. Het verkrijgen van een lage 

gatendichtheid in SMT[3,97] is gedeeltelijk gelukt. In tegenstelling 

tot een poging met puur Sn als bronmateriaal, had het annaalen met 

puur Zn wél succes. Er is een gatendichtheid van p300 = 1. 9•to20 cm-3 

bereikt waardoor het mogelijk werd een magnetische overgang als 

functie van de gatendichtheid waar te nemen. 

Ondanks het ontbreken van SMT met gatendichtheden duidelijk lager 

dan Pcrit• is toch het algemene gedrag, zoals dat in PSMT wordt 

waargenomen, gevolgd. Ook de in (P)SMT waargenomen spinglas-achtige 

overgangen in combinatie met de negatieve Curie-Weiss-temperaturen 

lijken het mogelijk te maken om Pbt-xMnxTe en Snt-xMnxTe als 

grensverbindingen van het systeem PSMT in te passen. Metingen in een 

B-veld en als functie van de frequentie kunnen meer inzicht bieden 

over het eventueel optreden van een spinglas-overgang. 
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Appendix A 

Oorspronkelijk werden de Hall-metingen bij 70Hz uitgevoerd 

[GAS87]. De soortelijke weerstand p en de Hall-spanning VH bleken 

echter sterk frequentie-afhankelijk te zijn. Deze afhankelijkheid nam 

toe voor kleinere signalen. Bij de Hall-meting zijn er twee grote 

signalen (v~0.5V), waartussen een verschilspanning van enkele 

microvolts gemeten dient te worden. Men kan de signalen opgebouwd 

denken als: Vt =Vcm + vp en v2 =Vcm + vn, waarin Vcm het 

common-mode-signaal is dat een drift kan vertonen (bijvoorbeeld ten 

gevolge van temperatuurvariaties) of ruis kan bevatten (tengevolge van 

stroomvoerende draden) en vp-vn is het verschilsignaal, dat we willen 

meten. Een ideale verschilversterker weerhoudt Vcm en geeft 

v0 = A(vp-vn), waarin A de versterkingsfactor is. Bij een imperfecte 

balans ontstaat aan de output: vocm = AcmVcm· Tijdens de metingen bleek 

de Common Mode Rejection Ratio (CMMR), gedefiniëerd als A/Acm• niet 

perfect uitgebalanceerd te zijn voor het frequentiegebied waarin 

gemeten wordt. Voor frequenties f < 5Hz introduceert de Lock-in aan 

zijn ingangen een signaal dat groter is dan de te meten 

verschil spanningen. Door het verschilsignaal een factor 100 te 

versterken alvorens het te meten, wordt bij een frequentie van 

f = 10 Hz een fout kleiner dan 1% geïntroduceerd. 



Da.nkwoord 

Het einde van dit afstudeerversLag betekent tegeLijkertijd de 

afsLuiting van een periode van hard werken. In de afgeLopen tien 

maanden heb ik door een grote variëteit in werkzaamheden een goed 
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