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Voorwoord 

Het verslag dat voor U ligt is het extract van een afstudeerwerk dat zich heeft 

voltrokken in de periode tussen september 1988 en juni 1989. Dit afstudeerwerk is 

de afronding van de studie der Technische Natuurkunde aan de TUE. Nog even en 

de diploma's zullen worden uitgereikt en dan is er een periode in mijn leven 

afgesloten. Een periode, waar naar alle waarschijnlijkheid met enige weemoed op zal 

worden teruggekeken. 

Het leven van een student is zo slecht nog niet. Goed, hij heeft natuurlijk de 

continue druk van het college's volgen, stof bijhouden en de periodieke spanning van 

het tentamen/examen doen. Maar de eigen verantwoordelijkheid, het eigen baas zijn 

biedt de mogelijkheid om de tijd naar eigen goeddunken (natuurlijk binnen bepaalde 

grenzen) in te delen. Ook het ontplooien van aktiviteiten, die zeer verruimend van 

geest zijn, behoort nog steeds, in deze tijden van beperkte studieduur, tot de 

mogelijkheden. 

Het afstudeeronderzoek is daar een waardige afsluiting van. Het vormt een soepele 

overgang naar een baan in het bedrijfsleven, onderwijs of wetenschappelijke wereld. 

Dit zou niet mogelijk zijn indien er geen uitgebreide sociale infrastruktuur aanwezig 

was. Mijn eerste dank gaat uit naar Jos Haverkort die de nodige componenten voor 

een onmisbare meetopstelling, ondanks de heersende schaarste, bereidwillig 

verschafte. Verder is een dankwoord op zijn plaats voor Jef Noyen, Gerrie 

Baselmans en Cees van der Steen voor hun technische ondersteuning, Andrei 

Twardowski, Henk Swagten en Klaas Kopinga voor een gewillig oor en inhoudelijke 

adviezen , Guido Zonneveld en Frank Aelen voor hun experimentele ondersteuning 

en Karin Hoff voor haar mentale en typografische bijdrage. 



Samenvatting 

Verdunde magnetische halfgeleiders zijn niet-magnetische halfgeleiders waarin 

random magnetische ionen zijn gesubstitueerd. De best bestudeerde groep 

verbindingen zijn de II-VI verbindingen met als substituut mangaan. De d

elektronen van deze Mn2•-ionen hebben een exchange-interactie met de s- en p

elektronen uit respectievelijk de conductie- en de valentieband. Deze zogenaamde 

sp-d exchange-interactie is verantwoordelijk voor een zeer grote Zeeman-opsplitsing 

van de exciton energie-niveau's. Dit resulteert in een grote versterking van o.a. 

magneta-optische verschijnselen wat leidt tot een gigantische Faraday-rotatie bij 

lage temperaturen. 

Faraday-rotatie (FR) is het verschijnsel dat het vlak van polarisatie draait bij het 

passeren van een stof in een magneetveld. De FR kan theoretisch beschreven worden 

met een één-oscillator theorie. 

Er is een opstelling gebouwd die gebruik maakt van het principe van magneetveld

gemoduleerd meten met de polarisatoren gefixeerd op 450. Experimenten aan 

Zn1_xMnx Te en Zn 1_xMnxSe worden vergeleken met de theorie. De experimentele FR 

blijkt een positieve en een negatieve term te bevatten. De invloed van de negatieve 

term neemt toe bij lagere temperaturen en bij hogere fracties mangaan. Deze term 

blijkt goed te beschrijven met bovenstaande theorie. De Faraday-rotatie blijkt in 

ZnMnTe groter te zijn dan in ZnMnSe, maar kleiner dan in CdMnTe. De grootst 

gemeten Faraday-rotatie bij kamertemperatuur is 0.04 deg/cmG voor 

Zn0. 7g2Mn0.208 Te. Ondanks deze relatief grote Faraday-rotatie, is vanwege de grote 

absorptie vooralsnog een eenvoudige toepassing in een magneta-optisch device niet 

zonder meer te verwezenlijken. De temperatuurafhankelijkheid van de Faraday

rotatie is klein. Als de temperatuur wordt verlaagd van 297 K naar 137 K geldt voor 

energieën dicht bij de bandkant dat de Faraday-rotatie ruwweg met een factor 2 

groter wordt. 
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Hoofdstuk 1: Inleiding 

Sinds een tiental jaren vindt onderzoek plaats naar het gedrag en de eigenschappen 

van verdunde magnetische halfgeleiders. Dit zijn halfgeleidende materialen van het 

type AB waarin random magnetische ionen zijn gesubstitueerd op de plaats van A. 

In de beginjaren concentreerde het onderzoek zich met name op de 11-VI 

halfgeleidende materialen met als substituut Mn2•. De reden hiervoor was dat de 

betreffende verbindingen tot vrij hoge Mn-concentraties kunnen worden 

gesynthetiseerd. Theoretisch gezien hebben deze materialen het voordeel dat Mn2• 

geen baanimpulsmoment heeft en wdoende relatief gemakkelijk te beschrijven valt. 

De laatste jaren is het aandachtsgebied enigszins verschoven naar Fe-houdende 

verbindingen en verbindingen uit de halfgeleidende groepen 11-V en IV-Vl. 

Concentreren we ons op de A\~xMnxBVLverbindingen. Er zijn drie aspecten die deze 

materialen interessant maken. Ten eerste zijn door de ternaire struktuur de 

roosterparameters en bandparameters {b.v. de energiegap tussen valentie- en 

conductieband) binnen zekere grenzen te variëren. Met name voor de preparatie van 

heterostrukturen is dit zeer belangrijk. Ten tweede vertonen deze materialen 

met:rdere magnetische fasen: een paramagnetische-, een anti-ferromagnetische en een 

spin-glasfase. Doordat het mogelijk is om binnen één systeem het magnetisch gedrag 

als functie van de fractie Mn2+ te bestuderen kunnen conclusies worden getrokken 

over het magnetische interactie-mechanisme. Furdyna geeft hier een uitgebreide 

toelichting op [FUR88a]. Het derde, maar zeker niet het minst belangrijke, aspect is 

de optredende exchange-interactie tussen de sp-band elektronen en de d-elektronen 

van de gelokaliseerde Mn2•-ionen. Deze zogenaamde sJHi exchange interactie is 

verantwoordelijk voor een zeer grote Zeeman-opsplitsing van de elektronische 

energie-niveau's. Dit resulteert in een grote versterking van magneto-optische en 

magneta-elektrische effecten wat leidt tot b.v. een gigantische Faraday-rotatie en 

een grote negatieve magneto-weerstand. 

Hiermee komen we op het onderwerp van het in dit verslag beschreven onderzoek: 

Faraday-rotatie in verdunde magnetische halfgeleiders. 

Faraday-rotatie is het verschijnsel dat de polarisatie-richting van het licht draait bij 

het passeren van een vaste stof in een magneetveld. Er zijn talloze toepassingen 

voor dit fenomeen te bedenken. Bijvoorbeeld als optische schakelaar, of als optisch 
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(niet galvanische) gekoppelde magnetometer of temperatuursensor. De laatste 

toepassing hangt af van de temperatuurafhankelijkheid van de Faraday-rotatie. 

Van de A\!xMnxBVLfamilie is met name CdMnTe zeer uitgebreid onderzocht. Gaj et 

al. [GAJ78) melden een gigantische Faraday-rotatie in CdMnTe. Figuur 1.1 toont de 

Faraday-rotatie van Cd0.95Mn0.05Te voor verschillende temperaturen. Figuur 1.2 

toont de Faraday-rotatie bij T = 77 K voor verschillende fracties mangaan. Ter 

vergelijking, het basismateriaal CdTe vertoont een Faraday-rotatie van 0.016 

degfcmG bij T = 90 K (BAL68). 
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Figuur 1.1 Farada1rrotatie in Cd0.95Mn0.05 Te voor verschillende 
temperaturen {GAJ78j 

<· 

Omdat Cd1_xMnx Te uitgebreid gedocumenteerd is richten we ons in dit onderzoek 

op twee andere verbindingen namelijk: Zn 1_xMnxTe en Zn1_xMnxSe. Van de eerste is 

in de literatuur al een Faraday-rotatie meting gemeld (BAR86], van de tweede 

verbinding nog niet. 

Er zijn twee redenen waarom speciaal naar Zn 1_xMnx Te en Zn1_xMnxSe is gekeken. 

Ten eerste omdat beide verbindingen vrij goed zijn onderzocht, zodat een gemeten 

Faraday-rotatie in relatie gebracht kan worden met bekende eigenschappen. 
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De tweede reden is zuiver praktisch van aard. Andere preparaten waren niet in 

geschikte vorm aanwezig en konden niet op korte termijn gegroeid worden. 
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Figuur 1.2 Faraday-rotatie van Cd1_xMnx Te bij T = 17K 

voor. verschillende x [GAJ78}. 

22 

Dit verslag probeert een zo goed mogelijk overzicht te geven van het onderzoek. In 

hoofdstuk 2 worden enkele basisbegrippen en definities gegeven die onontbeerlijk 

zijn voor een juist begrip van wat Faraday-rotatie is en waardoor het veroorzaakt 

wordt. In hoofdstuk 3 wordt nader ingegaan op de eigenschappen van verdunde 

magnetische halfgeleiders die betrekking hebben op de Faraday-rotatie. In dit 

hoofdstuk komen de bandenstruktuur, het magnetisch gedrag en de sp-d exchange

interactie aan de orde. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een één-oscillator theorie 

voor de Faraday-rotatie. Hoofdstuk 4 geeft een beschrijving van de meetopstelling. 

Deze wordt nader bekeken op een aantal punten, te weten lineairiteit, ellipticiteit, 

het magneetveld, meervoudige reflecties, en natuurlijk de gevoeligheid en de 

nauwkeurigheid . Tot slot wordt in dit hoofdstuk de gevolgde meetprocedure 

toegelicht. In hoofdstuk 5 worden de metingen aan Zn1_xMnxSe besproken en 

bediscussieerd. Alvorens hiertoe over te gaan wordt een beknopte beschrijving 

gegeven van de relevante eigenschappen van deze verbinding. Hoofdstuk 6 heeft 

vrijwel dezelfde opbouw als hoofdstuk 5. In dit hoofdstuk worden echter de 

metingen van Zn1_xMnx Te besproken.Aansluitend volgt in hoofdstuk 7 een algemene 

(afsluitende) discussie waarin de metingen in een groter kader worden geplaatst en 

vergeleken met de literatuur. Dit resulteert in een aantal conclusies en 

aanbevelingen in hoofdstuk 8. 



Hoofdstuk 2: Basisbegrippen en definities 

§ 2.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk komen een aantal basisbegrippen en definities aan de orde, die 

onmisbaar zijn voor het begrip van wat Faraday-rotatie inhoudt en wat de 

relevante achterliggende fysische interacties zijn. Achtereenvolgens worden het 

principe van de Faraday-rotatie, de relatie tussen brekingsindex en diëlektrische 

constante, absorptieprocessen in een halfgeleider en tot slot excitonen nader 

toegelicht 

§ 2.2 Faraday--rotatie 

Faraday-rotatie is het verschijnsel dat het vlak van polarisatie van 

elektromagnetische golven draait bij het passeren van een stof in een magneetveld. 

De rotatie wordt over het algemeen gegeven door de empirische wet: 

9 = VBlcoscp, (2.1) 

waarbij e de rotatiehoek voorstelt, V de Verdet-constante, B het magneetveld, 1 de 

dikte van het preparaat en cp de hoek tussen de richting van het magneetveld en de 

voortplantingsrichting van het passerende licht. Deze relatie werd voor het eerst 

geponeerd door Wiedemann (1851) en later door Verdet {1854). 

De Verdet-constante kan beschreven worden met behulp van microscopische 

theorieën en is temperatuur-, golflengte- en soms veldafhankelijk. Het Faraday

effect (is .Faraday-rotatie) is een dispersie effect. Het vindt zijn oorzaak in het 

verschijnsel dat onder invloed van een magnetisch veld de brekingsindex n. voor een 

rechts circulair gepolariseerde golf verschilt van de brekingsindex n_ voor een links 

circulair gepolariseerde golf. Bij het passeren van het materiaal ontstaat als gevolg 

van hiervan een faseverschil. In figuur 2.1 wordt dit verder verduidelijkt. Een lineair 

gepolariseerde golf met amplitude E0 wordt hierbij opgevat als een superpositie van 

een rechts en links circulair gepolariseerde golf met amplitude 1/2E0• 
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polarisatierichting 

'polarisatierichting 
~-9---.L._ 

~E 
0 

E 
0 

Figuur 2.1: polarisatierichting a) voor en b) na het passeren van het 

materiaal. E0 is de amplitude van het elektrische veld. 

~E 
0 

Als een preparaat een lengte 1 heeft in de richting van het veld dan passen hierop 

1/À golven: 

(2.2) 

waarbij À = de golflengte 

w = de hoekfrequentie. 

Het faseverschil tussen een rechtsdraaiende golf u+ en een linksdraaiende golf u. is 

dan: 

cp = 21rd ) - 211'{~ ) = wl(n.- n.). 
+ 1\- c 

(2.3) 

De draaiing van het polarisatievlak is dan: 

e = !I!. = wl(n - n ) 
2 2c + • ' 

(2.4) 

waarmee de Faraday-rotatie gedefinieerd is. 
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§ 2.3 Brekingsindex n versus diëlektrische constante lr 

Zoals al eerder gezegd is het Faraday-effect een dispersie effect. De brekingsindex n 

wordt bepaald door relaxatie en resonantie-processen. Dit wordt duidelijk als we de 

relatie tussen n en de diëlektrische constante nader bekijken. Hiertoe gaan we uit 

van de maxwell-vergelijkingen voor locale velden in materie: 

V.D=p (2.5a) 

V.B = 0 (2.5b) 

bB VxE = -rr (2.5c) 

ID VxH=J+rt· (2.5d) 

Verder gelden voor een isotroop materiaal de vergelijkingen: 

J = uE (2.6a) 

M = tLoXmH of B = tt0(H + M) = tLo(l + Xm)H := tLottrH (2.6c) 

Voor optische frequenties mag M verwaarloosd worden ten opzichte van B (dit wil 

zeggen tLr = l)(GEL88). De maxwell-vergelijkingen gaan dan met de materiaal

vergelijkingen over in: 

V.B = 0 

bB 
VxE = -rr 

(2. 7a) 

(2. 7b) 

(2.7c) 

(2.7d) 
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Probeer als Oplossing een vlakke golf, lineair gepolariseerd in de x-richting, lopend 

in de z-richting: 

E _ E i{wt -kz) 
x- oe {2.8a) 

B _ B ei{wt -kz) 
y- 0 . {2.8b) 

De Maxwell vergelijkingen {2.7c) en (2.7d) gaan dan over in: 

ikEx = iwBy {2.9a) 

{2.9b) 

Oplossingen voor dit stelsel worden gegeven door: 

{2.10) 

Dit is de dispersievergelijking. Voor een geleidend medium (u f 0) is het golfgetal k 

dus complex: 

{2.11) 

Definieer nu een complexe brekingsindex n: 

(2.12a) 

11c = n- i" {2.12b) 

ck c n =- · K = -k w 1' w 2l 
{2.12c) 

waarbij K de absorptie-index voorstelt die gedefinieerd wordt door: 

(2.13) 

waarbij I de intensiteit is. 
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Definieer de complexe diëlektrische constante: 

fr,c = frt- ifr2 

(J 
fr2 = 2n~~: =-. 

WE 0 

Omgekeerd geldt: 

2 ( 2 2 112 
2n = frt + fr2 ) + frt 

(2.14a) 

(2.14b 

(2.14c) 

(2.14d) 

(2.15a) 

(2.15b) 

n en K zijn hangen onderling samen via de Kramers-Kronig relaties en worden 

bepaald door het gedrag van fr,c· Het gedrag van Er(w) wordt bepaald door allerlei 

relaxatie- en resonantieprocessen. Quanturnmechanisch kan Er c beschreven worden . . 
met [ELE87]: 

waarbij: N = elektronendichtheid 

fj = oscillatorsterkte met I: fj = 1 

ttwj = energieverschil tussen twee niveau's 

e =elementaire ladingskwant 

m = massa van een vrij elektron. 

(2.16) 

In formule (16) is gesommeerd over alle mogelijke overgangen E1 naar Ej· Deze 

kunnen beschreven worden als harmonische oscillatoren met elk een 

fenomenologische dempingsterm 'Yj. 
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§ 2.4 Absorptieprocessen in een halfgeleider 

Er zijn talloze absorptieprocessen in een halfgeleider, elk in zijn eigen energie

regiem. Er is ruwweg een tweedeling te maken: 

1. De interbandabsorptie 

2. De intrabandabsorptie 

ad 1. Dit zijn overgangen die betrekking hebben op meerdere banden. Hieronder valt 

ondermeer de fundamentele absorptie waarbij overgangen plaatsvinden van valentie

naar conductieband. 

ad 2. Deze absorptie is het gevolg van overgangen binnen één band. Onder andere 

absorptie door vrije ladingsdragers valt hieronder. 

Verder kan nog genoemd worden: 

-absorptie door roostertrillingen (fononen) 

-absorptie door spingolven (magnonen) 

-absorptie ten gevolge van verontreinigingen 

- exciton-absorptie 

- cyclotron-absorptie. 

Een uitvoerige toelichting is te vinden in [GEL88]. Met name exciton-absorptie lijkt 

in de buurt van de bandkant een dominante rol te spelen met betrekking tot 

interband Faraday-rotatie [GAJ78]. 

§ 2.5 Excitonen 

Niet-metallische kristallen hebben als algemeen kenmerk een energie-gap tussen de 

grondtoestand (de valentie band) en de aangeslagen toestand (de conductieband). 

Met name in deze verbindingen spelen excitonen een belangrijke rol in o.a. 

magneto-optische verschijnselen. 

Als een elektron door opname van energie naar hogere (aangeslagen) toestand 

verdwijnt laat hij een positief gat achter. Dit aangeslagen elektron en dit positieve 

gat trekken elkaar door Coulomb-interactie aan. Geheel analoog aan een 
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waterstofatoom kunnen nu ook gebonden toestanden bestaan tussen gat en elektron. 

Zo een gat-elektronpaar noemen we een exciton. De bindingsenergie van dit deeltje 

is over het algemeen klein (orde 10 meV) en kan dan goed beschreven worden met 

de "efffective mass approximation" (CH079]. 

We onderscheiden vrije excitonen (X) en gebonden excitonen (BX). Vrije excitonen 

kunnen vrij door de stof bewegen omdat hun golffunctie opgebouwd is uit Bloeh

toestanden van het perfecte kristalrooster en zodoende zijn translatie-symmetrie 

behoudt. Gebonden excitonen zijn gebonden aan verontreinigingen en roosterfouten. 

Excitonen kunnen gebonden zijn aan geladen donoren (D+,X), geladen acceptoren 

(A-,X), neutrale donoren (DO,X) en neutrale acceptoren (AO,X). 

Vrije excitonen (X) 

Zoals gezegd wordt de exciton-grondtoestand uitgewerkt in termen van 

Bloch-functies voor het perfecte periodieke kristalrooster. Omdat er slechts een 

zwakke elektron-gat interactie bestaat doen alleen de functies behorende bij de 

hoogste valentieband en laagste conductieband ter zake. Is één van deze extrema 

echter ontaard dan is een sommatie over de betreffende banden noodzakelijk. 

Ga uit van een simpel model waarvoor in het centrum van de Brillouin-zone (k = 0) 
de band-€nergie voor valentie- respectievelijk conductie-band gegeven wordt door: 

waarbij: Eg = gap-€nergie 

IDe * = effectieve massa elektron in de conductieband 

mh * =effectieve massa gat in de valentieband 

(2.17) 

(2.18) 

Het kan dan aangetoond worden dat de relatieve beweging van het elektron in de 

valentieband t.o.v. het gat in de conductieband beschreven wordt door [DIM67]: 

ft2 ft2 e2 
[- -V2- -V2 - ] w(r) = Ew(r) 2m * 2mh* 47rE c r ' e o~r 

(2.19) 



-11-

waarbij fr = diëlektrische constante. 

De oplossingen van (2.19) vormen een serie discrete energieniveau's: 

waarbij ft~~~ de kinetische energie van het exciton voorstelt. Er geldt: 

waarin ke = golfgetal van het elektron 

kh = golfgetal van het gat. 

(2.20) 

(2.21) 

(2.22) 

Voor een direkte overgang geldt vanwege het behoud van impulsmoment ke = -kh, 

ofwel: 

R* 
E = Eb = - -;:;-, , n 

(2.23) 

naar analogie van het waterstofatoom. Voor de effectieve Rydberg-constante geldt: 

#*e4 ~ R* = Bft2 2 ( )2 = d3,6 eV , fo f oo mf oo 

waarin: J.L* = gereduceerde effectieve massa van het gat-elektron paar 

die gegeven wordt door 1/p.* = 1/me* + 1/mh* 

!( oo) = achtergrondbijdrage aan de diëlektrische constante 

m = massa van een vrij elektron. 

Voor de energieniveau's van hetexciton geldt nu: 

R* 
E =Eg -ïll 

(2.24) 

(2.25) 
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In figuur 2.2 is dit schematisch weergegeven. 

E 

} 

CONDUCTION-BAND STATES 
CONTRIBUTING TO THE 
El<CITON GROUND STATE 

} EXCITON STATES FOR K • 0 

Figuur 2. 2: energieniveau 's van een exciton bij een di rekte overgang. Conductie- en 

valentie- toestanden die bijdragen aan de exciton grondtoestand golffunctie zijn 

gearceerd weergegeven. 

De excitonstraal wordt gegeven door [CH079]: 

[!.WJ 8.ex = f.t* * ab , 

waarbij: f.t**= effectieve massa in eenheden vrije elektronmassa 

ab = Bohrstraal van waterstof = 0.538 Á. 

(2.26) 

Voor halfgeleiders is E(ro) ongeveer 15 en met een f.t** van 0.05 wordt de 

excitonstraal: 

8.ex::: 16 nm. 
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Het exciton strekt zich dus uit over een groot aantal eenheidscellen. Dit is in 

overeenstemming met de aanname dat we de exciton-golffunctie uit kunnen werken 

in termen van de periodieke Bloch-functies van het perfecte kristalrooster. 

De overgangswaarschijnlijkheid per eenheid tijd in een energiedichtheid van het 

ingestraalde licht p( w) wordt gegeven door P: 

I {0 lo-l O,n) I is het matrix-element van de overgang. Voor lT geldt: 

1q.r o- = e a.p, 

waarin: q = golfvector van het foton 

a = polarisatie eenheidsvector 

p = operator -i ft V 

(2.26) 

(2.27) 

Vergelijking (2.26) noemt men ook wel de gulden regel van Fermi. De 

oscillatorsterkte van een overgang wordt gegeven door [ELL57]: 

(2.28) 

Voor een direkte toegestane overgang blijkt voor n = 1 de oscillatorsterkte per 

atoom in de orde te liggen van de (atoomstraal/excitonstraa1) 3 .De oscillatorsterkte 

voor de niveau's n ) 1 neemt af met n -3 [ELL57]. 

Hieruit is nu in principe samen met de "joint density of states" de 

absorptiecoëfficiënt te bepalen. In figuur 2.3 is deze relatie weergegeven. We zien 

dat de excitonbijdrage het absorptiespectrum sterk beïnvloedt. De 

absorptie--excitonpiek ligt in de orde van 104 cm-1. 
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n•l EXCITON PEAK 

1.0 

15 20 

fif!Uur 2.3: Theoretische voorspellingen van de absorptie-coëfficient voor een direkte 

overgang. {DIM67}, pag. 291. 

Gebonden excitonen (BX) 

Onder bepaalde omstandigheden kan de bindingsenergie van een exciton vergroot 

worden door de aanwezigheid van een neutrale of geïoniseerde verontreiniging. De 

bindingsenergie EBx is over het algemeen kleiner of gelijk aan 10 meV. De 

karakteristieke straal is dan van de orde-grootte 30Á. Gezien de uitgestrektheid van 

de BX -golffunctie kan evenals bij het X de effectieve massa benadering weer met 

succes toegepast worden. De energieniveau's worden gegeven door: 

(2.30) 

waarin D0 de interactie energie is tussen de al dan niet geïoniseerde verontreiniging 

en het exciton. 



Hoofdstuk 3: Verdunde Magnetische Halfgeleiders {DMS) 

§ 3.1 Inleiding 

Diluted Magnetic Semiconductors, ook wel semimagnetic semiconductors 

genoemd, zijn niet-magnetische halfgeleiders waarin random magnetische ionen 

zijn gesubstitueerd. Geslaagde verbindingen van dit type zijn tot nu toe 

gerealiseerd met combinaties van de 11-VI, 11-V en de IV-VI verbindingen met 

als dope Mn, Fe of Co. De formule waarmee de samenstelling beschreven wordt 

ziet er als volgt uit: 

Het substituut komt dus in de plaats van het A-atoom. De 11-VI verbindingen 

met als dope Mn zijn het meest uitgebreid bestudeerd en gedocumenteerd. Ook 

binnen dit afstudeerwerk is dit het geval dus zullen we ons hierop in de volgende 

pagina's concentreren. 

§3-2 Kristalstruktuur 

Tot de 11-VI groep behoren verbindingen van de combinaties waarvoor geldt: A= 

Cd, Zn, Hg en B =Te, Se, S. 

In figuur 3.1 wordt aangegeven hoe de kristalstructuur verandert met de fractie x. 

De dikke lijnen geven aan tot hoever een bepaalde verbinding eenfasig gevormd 

kan worden. "Cub" staat voor een kubische kristalstructuur, en "Hex" voor de 

hexagonale kristalstructuur van de stabiele fase. Bijvoorbeeld CdMnTe vormt een 

stabiele drievoudige verbinding tot een fractie 0. 77 terwijl ZnMnSe tot x = 0.35 

een kubische struktuur heeft en een hexagonale struktuur voor 0.35 ( x ( 0.55 

Opvallend voor deze materialen is dat ondanks het feit dan MnTe, MnSe en MnS 

een totaal andere stabiele kristalstructuur hebben dan de A 11B VI verbindingen 

vaak tot hoge fracties de A 11B VI struktuur behouden blijft [P AJ78]. 
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Cd Te 

ZnS 

Figuur 9.1: Overzicht in diagramvorm van de kristalstructuren van de A 11 MnB VI 

verbindingen. De dikgedrukte lijnen geven aan tot welke fractie Mn een bepaalde 

verbinding gerealiseerd kan worden. 11 Hex 11 en 11 Cub" geven respectievelijk een 

hexagonale en een kubische struktuur aan [GIRBB ]. 

§ 3.3 Preparatie van A 0 MnB VI verbindingen 

Van alle verbindingen behalve HgMnS zijn geslaagde kristalgroei-experimenten in 

de literatuur gemeld. De waarde voor Xmax van HgMnS in figuur 3.1 berust alleen 

op speculaties [GIR88]. CdMnTe, HgMnTe en HgMnSe zijn vrij gemakkelijk te 

groeien. Voor ZnMnTe en CdMnSe moet wat meer moeite gedaan worden en de 

groei van ZnMnSe, CdMnS en ZnMnS is zeer moeilijk. V oor een uitgebreid 

overzicht zie Appendix A. 
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§ 3.4 Bandenstruktuur 

Er zijn een drietal bandenstrukturen mogelijk voor de AIIMnB VI verbindingen 

[FUR88a]. Deze hangen direkt samen met de kristalstruktuur: hexagonaal, 

kubisch "open gap" of kubisch "zero gap". In figuur 3.2 wordt dit schematisch 

weergegeven. 

kubisch 
(open gap) 

kubisch 
(zero gap) 

hexagonaal 
(open gap) 

Figuur 9.2: Overzicht van de bandenstruktuur in de buurt van het r -punt 
{het centrum van de eerste Brillouin-zöne). 

De figuur toont dat de A IIMnB VI verbindingen "direct-gap" halfgeleiders zijn. 

Het effect van het vervangen van atomen A II door Mn, op de energie-gap wordt 

weergegeven in figuur 3.3. 

Met name in de HgMnB VI verbindingen is het effect van een groeiende fractie Mn 

aanzienlijk. De gap opent zich en wordt bij hoge Mn-concentraties (x=0.60) zelfs 

1 à 2 eV. 

§ 3.5 Het magnetisch gedrag 

Het magnetisch gedrag van de A IIMnB VI verbindingen wordt vrijwel volledig 

bepaald door de Mn-ionen. Deze ondervinden van elkaar een 

anti-ferromagnetische exchange interactie. Dit resulteert in een hoge temperatuur 

paramagnetische fase en een lage temperatuur spinglas-fase. Figuur 3.4 geeft het 

fase diagram voor ZnMnTe en CdMnTe. 
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Selenide DMS Sulfide DMS 

4 

zn1_xMnxSe 
Zn1-xMnxs 

3 

2 
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0.0 0.2 0.4 1.0 o.o 1.0 

Mn CONCENTRATION a 

Figuur 9.9 Energie-gap als functie van de Mn-concentratie x bij 

kamertemperatuur. Een lineaire extrapolatie van Eg naar x = 1 geeft Eg voor 
"kubisch" MnTe, MnSe en MnS {FURBBa}. 

60r-------------------------~ 

o ln1_x MnxTe 

• Cdr-xMnxTe 

PF 

x 

Figuur 9.4: Magnetisch fasediagram voor ZnMnTe en CdMnTe. Tg is de 

overgangstemperatuur tussen de spin-glas fase{SP} en de paramagnetische 
fase{PF) {FURBBa}. 
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Voor een nadere toelichting van de spin-glas fase zie [FUR88a]. De 

paramagnetische fase is de voor Faraday-rotatie bij kamertemperatuur de van 

belang zijnde fase. 

§ 3.5.1 De paramagnetische fase 

Een analytische oplossing van dit probleem kan tot nu toe alleen worden gegeven 

in het geval van 

a) een zeer kleine fractie mangaan (x< 0.01) en 

b) een hoge temperatuur. 

a) De verdunde limiet: x < 0.01 

Voor deze kleine fracties kunnen de Mn2• spins als geïsoleerd beschouwd worden. 

De magnetisatie M wordt dan beschreven door de Brillouin-functie: 

waarin: (Sz) = verwachtingswaarde van de spin per mangaanatoom 

N0 = totaal aantal plaatsen per eenheid volume waar 

zich Mn kan bevinden 

gun = Landée-factor voor mangaan ( = 2) 

B5 = standaard Brilionin-functie 

H = aangelegde veld 

S = spinkwantumgetal voor Mn2• ( = 5/2) 

1-'B = Bohr-magneton (9.2741 x 1Q-24JT-1). 

(3.1) 

Voor lage velden en of hoge temperaturen waarvoor geldt dat 
gyni-'B SH 

kB T ( ( 1 , is M lineair met H en geldt voor de statische susceptibiliteit x, 

gedefinieerd door M = xH, 

(3.2) 



-20-

(3.3) 

b) Hoge temperatuur benadering voor x > 0.01 

Voor hogere waarden van x kan de magnetisatie M, vanwege de Mn - Mn 

interacties, niet weergegeven worden door de standaard Brillioun-functie. Voor 

lage velden vindt men experimenteel [OSE82) een Curie-Weiss gedrag voor de 

statische magnetische susceptibiliteit. 

_ C(x~ 
X- {T-e x)}· (3.4) 

De Curie-Weiss temperatuur 0(x) blijkt voor de A 11MnB VI verbindingen negatief 

te zijn [OSE82] wat op een anti-ferromagnetische interactie duidt. Spalek et al. 

hebben deze relatie nader onderzocht. Het blijkt dat deze systemen voorgesteld 

kunnen worden als een random verdund magnetisch systeem met 

antiferromagnetische Heisenberg-interacties. Voor de x kunnen we dan schrijven 

[SPA86) 

(3.5) 

waarin C0 de Curie-constante gedefinieerd in (3.3) is, en S(x) weergegeven wordt 

als -B0x. Wanneer alleen naaste buurinteracties worden meegenomen geldt voor 

eo 

waarin: Z =aantal naaste buren (Z = 12 voor de hexagonale en 

kubische strukturen) 

J = naaste-buur exchange integraal. 

(3.6) 

9 0 kan experimenteel bepaald worden en met behulp van formule (3.6} kan dan 

de exchange integraal berekend worden. Tabel 3.1 geeft hiervan een overzicht 

[SPA86). 
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Materiaal 8 0(K) 2JfkB 

CdMnSe 743 ± 15 21.2 
CdMnTe 470 ± 34 13.8 

HgMnSe 739 ± 47 21.8 
HgMnTe 500 ± 10 14.3 

ZnMnSe* 944 ± 66 27.0 
ZnMnTe 831 ± 63 23.7 

Tabel 9.1: Overzicht van de parameter 8 0 en de daaruit berekende naaste-buur 
exchange integraal van verschillende materialen. Naar {SPA86} behalve * naar 
{FURBB}. 

c) Meer algemene formule voor de magnetisatie. 

uit, verschillende metingen is gebleken dat er een duidelijke kwalitatieve 

overeenkomst bestaat tussen de standaard Brilionin-functie en de experimentele 

gegevens. Op grond hiervan kan een empirische formule voor M worden opgesteld 

[GAJ79] waarin x enT vervangen worden door Xerr en Teff· 

(3.7) 

Hierin zijn Xerr en Terr de aan te passen parameters. Het profiel van de curve 

wordt aangepast met Teff, de grootte van de magnetisatie met Xeff· De parameter 

Xerr behoeft nog enige toelichting. Bij hoge fracties Mn zal paarvorming tussen de 

Mn2+ ionen op gaan treden. Aangezien de interactie anti-ferromagnetisch van 

aard is zullen deze paren bij lage temperaturen niet en bij hogere temperaturen 

weinig bijdragen aan de magnetisatie. De effectieve fractie mangaan ionen, Xefr, 

die bijdraagt aan de magnetisatie zal dan kleiner zijn dan de werkelijke fractie x. 

Figuur 3.5 geeft gemeten magnetisatie van CdMnTe voor 0.09 <x< 0.73. Bij 

hoge concentraties mangaan neemt de magnetisatie sterk af. Er is dus een fractie 

x waarvoor de magnetisatie maximaal is. 
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Figuur 9.5: Magnetisatie van CdMnTe bij T = 4,2 K voor 0.09 <x < 0. 79: 

0.09{+), 0.14(;), 0.25{*}, 0.99{,.}, 0.67{•) en 0.79{x}, naar {LASBB}. 

§ 3.5.2 Magnetisatie in grote velden 

Voor hoge velden B > lOT voldoet ook vergelijking (3. 7) niet meer. De 

magnetisatie vertoont als gevolg van het doorbreken van de 

anti-ferromagnetische koppeling tussen de naaste-buur Mn-paren een stapachtig 

verloop. Zie figuur 3.6 . (Voor een verklaring hiervan zie [FUR88a], pagina 39). 
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§ 3.6 De sp-d exchange interactie 

De s-elektronen van de conductieband en de p-elektronen van de valentieband 

ondervinden een exchange interactie met 3ds elektronen van de Mn2• ionen. Deze 

interactie heeft invloed op alle fysische processen waar band-elektronen (magneto

transport, interband- en intraband magneto--optica), exciton-niveau's 

(Faraday-rotatie) en verontreinigingen (bound magnetic polaronen, grote 

negatieve magnetoweerstand) bij betrokken zijn. Met andere woorden, het is dit 

fenomeen dat de verdunde magnetische halfgeleiders onderscheidt van de 

overeenkomstige niet-magnetische basisverbindingen. 

4 

9JLaHIIJI 

Figuur 9. 6 Illustratief voorbeeld van de berekende magnetisatie bij hoge velden. De 

stappen zijn voor de duidelijkheid iets geaccentueerd {FURBBa]. 

§ 3.6.1 De Hamiltoniaan 

De Hamiltoniaan voor één band-elektron is van de vorm: 

(3.8) 

waarin de verschillende termen met de verschillende interacties corresponderen. 

H0 representeert de Hamiltoniaan van het elektron in een pedect kristal: 

2 
Ho= fnï + V(r). (3.9) 
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J{B vertegenwoordigt de direkte invloed van het magnetisch veld op de elektron

toestand: 

J{B =-! p.A + g*JLBu.B. (3.10) 

Deze term is verantwoordelijk voor de Landau-kwantisatie en voor een deel van 

de spinsplitsing. He beschrijft de Coulomb-interactie van het elektron met een 

verontreiniging of een ander geladen deeltje (b.v. de elektron-gat interactie die 

leidt tot exciton-toestanden.) 

Hex tenslot te representeert de sp-d exchange-interactie en is van de vorm: 

waarbij Rï_ loopt over alle roosterplaatsen, waarop Mn is 

gesubstitueerd 

Si= spin-operator van Mn2+ 

u = spin-operator van het band-elektron 

r = coördinaten van het band-elektron 

~=coördinaten van het Mn2•-ion. 

Twee aannames kunnen (3.11) simplificeren: 

(3.11) 

Ten eerste kan, omdat de elektron-golffunctie zeer uitgebreid is, en meerdere 

Mn2•-ionen "ziet", een molecular-field benadering toegepast worden door Si te 

vervangen door het thermische gemiddelde genomen over alle Mn2•-ionen. Voor 

paramagnetische systemen met het aangelegde veld in de z-richting geldt dan: 

(3.12) 

{Sz} is direkt gerelateerd aan de magnetisatie van het systeem 

via formule (3.1). In feite worden hier de fluctuaties in het magnetische 

subsysteem verwaarloosd. 

Een tweede aanname die we kunnen maken, eveneens omdat de elektron 

golffunctie zo een uitgebreid karakter heeft, is dat J5P-d(r - Ri) vervangen kan 

worden door xJSP-d(r- R), waarbij R loopt over alle mogelijke Mn2•posities (dus 

alle All roosterplaatsen). Voor de exchange hamiltoniaan betekent dit: 
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{3.13) 

In feite wordt er van uitgegaan dat de Mn2+ ionen random over het rooster 

verdeeld zijn. Het voordeel van formule {3.13) is dat het de periodiciteit heeft van 

het rooster en dat zodoende gebruik gemaakt kan worden van dezelfde golffuncties 

als voor het diagonaliseren van de Hamiltoniaan zonder de exchang~bijdrage. De 

basisfuncties voor de r 6-conductiebanden luiden: [PI D66] 

1 1 
Uto = !2, 2>c = Qj {3.14) 

{3.15) 

V oor de r 8-valentieband: 

{3.16) 

{3.17) 

Uso = I~' !>v = la[(X- iY)j + 2Zl] {3.18) 

{3.19) 

Hierin is Q een conductieband-functie die transformeert als een atomaire 

s-functie. X, Y en Z zijn de valentieband-functies die transformeren als een 

atomaire p-functie. 1 en j duiden respectievelijk op spin down- en spin up 

toestanden. De getallen in de Dirac-notatie slaan op het baan- en 

spin-impulsmoment. 

§ 3.6.2 De zuiver parabolische band 

Om een inzicht te verkrijgen wat het effect is van de exchang~interactie op de 

bandenstructuur kijken we eerst naar een geïdealiseerde structuur: een zuiver 

parabolische conductieband. De energie van de twee spin subtoestanden in het !de 

Landau-niveau wordt dan gegeven door: 
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waarin: Eg = energiegap 

Wc = cyclotronfrequentie 

g* = "band" g-factor van de elektronen (g-factor die volgt uit 

J{ zonder exchange-interactie) 

a = exchange-integraal voor de s-achtige r 6-elektronen. 

Er geldt dat: 

(3.20) 

(3.21) 

(3.22) 

waarin 0 0 het volume van de elementaire cel voorstelt. De Landau-adder (1 + 
!)hwc is afkomstig van de operator ( e/m)p.A en de term !g*~t8B van de operator 

g*~t8 u.B. De term 1/2N0 ax(Sz) is de exchange term. Definieer nu een effectieve 

g-waarde: 

(3.23) 

(3.24) 

Daarmee worden (3.20) en (3.21): 

(3.25) 

De situatie in een AIIMnBVI verbinding is dus in essentie hetzelfde als in de niet 

magnetische "moeder"-verbinding. De spinsplitsing wordt beschreven door een 

aangepaste g-factor die nu echter via de magnetisatie M afhankelijk is van de 

temperatuur, de compositie en het magnetisch veld. Het effect van de exchange

interactie wordt schematisch weergegeven in figuur 3. 7 



-27-

,-,. 
a) 

r, 

,. 

b) 

r, ,. 

c) 

r, 

Figuur 9. 7: Een schematische voorstelling van het effect van de exchange-interactie 
voor de eerste twee Landau-niveau 's, voor drie verschillende waarden van JSP-d. 

Experimenteel is gebleken dat o een positief teken heeft. Het effect van de 

exchange-interactie is dan een tegenwerkend effect ten opzichte van g*. 

Afhankelijk van de grootte van de tweede term in het rechter deel van 

vergelijking (3.26) wordt nu de spinsplitsing: a) gereduceerd, b) tegengesteld 

maar van dezelfde orde grootte of c) tegengesteld maar ook aanzienlijk groter 

(enhanced). In geval c) worden de Landau-niveau's zelfs gemengd. Voor typische 

waarden van o (zie tabel 3.2) en de lage temperatuur susceptibiliteit en met x ::: 

0.1 kan ~ff waarden tot boven de 100 aannemen. 

De bijdrage van de exchange interactie aan de r 8-valentieband is gecompliceerder 

vanwege de ontaarding in het r-punt van de Brillouin-zone (zie figuur B). Het 

effect kan echter weergegeven worden door de Luttinger-parameter K., die de 
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viervoudige spinsplitsing van de Landau-niveau's beschrijft, te vervangen door 

Kerr [WAL79]: 

(3.26) 

Hierin is {3 de exchange-integraal is voor de p-achtige elektronen in de r 8-band. 

(zie formule (3.30) in §3.6.3.) 

Voor het niet-parabolische geval blijft het effect van de exchange-interactie, 

geïllustreerd in figuur 3. 7, kwalitatief hetzelfde. De grootte van de spinsplitsing is 

nu echter verschillend voor de verschillende Landau-niveau's. Voor een kleine

bandgaphalfgeleider is dit van belang omdat daarvoor de exchange-bijdrage van 

dezelfde orde grootte is als de Landau- en de "normale" niet-magnetische 

spinsplitsing. Voor een grote-bandgap halfgeleider kan echter een benadering 

gemaakt worden, die in de volgende paragraaf wordt toegelicht. 

§ 3.6.3 Exchange effecten in grote-bandgap DMS 

Voor een grote-bandgap halfgeleider kunnen de Landau-term en de normale 

spinsplitsing verwaarloosd worden ten opzichte van de exchange-bijdrage, omdat 

de effectieve massa's m* groot zijn, Wc omgekeerd evenredig is met m* en de 

"sp-band" g-factoren (g* in formule (3.2)) ongeveer 1 zijn. Met andere woorden, 

de term J<8 in vergelijking (3.10), ofwel de operatoren: 

kunnen worden verwaarloosd. In deze benadering is de opsplitsing van de 

energieniveau's dus alleen een gevolg van de term Hex in de Hamiltoniaan. 

Keren we terug naar de set basisfuncties (3.14) tot en met (3.19). In deze basis 

zijn de matrices van Hex diagonaalmatrices: 

[

3B 0 
0 B 
0 0 
0 0 

0 0 l 0 0 
-B 0 ' 

0 -3B 

(3.27) 

(3.28) 
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waarin: 

(3.29) 

(3.30) 

met: 

a= (SI J5P-d IS) jn0 (3.31) 

(3.32) 

a en {3 zijn de exchange-integralen. De grootheden A en B geven de Zeeman

splitsing aan. In het parabolische geval (zie vorige paragraaf) is A gerelateerd aan 

&rr: 

1 1 
· A= ~&rr- g*)JLsB::: 6Serr/LsB . (3.33) 

De corresponderende energieniveau's in het centrum van de Brilionin-zone worden 

in de aanwezigheid van een magnetisch veld weergegeven in figuur 3.8. Merk op 

dat de spinsplitsing zich kwalitatief niet onderscheidt van de "moeder" verbinding 

waarin eveneens de r 6-conductieband tweevoudig opsplitst en de r 8-valentieband 

viervoudig. 

De exchange-bijdrage kan dan ook evenals in het parabolische geval behandeld 

worden als een effectieve g-factor. De situatie onderscheidt zich door de orde van 

grootte van de spinsplitsing die vele malen groter is dan in het niet-magnetische 

geval. Bovendien wordt het gedrag van de spinsplitsing, in tegenstelling tot de 

moederverbinding, nu voornamelijk bepaald door het gedrag van de magnetisatie. 

In tabel 3.2 wordt een overzicht gegeven van de N0 a en N0{3 waarden voor 

verschillende DMS. Deze zijn bepaald door de opsplitsing van de energie-niveau's 

~E uit te zetten tegen de verwachtingswaarde van de spin per mangaan-atoom 

(Sz), (zie §3. 7). 
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Figuur 9.8: Een schematisch overzicht van de bandsplitsing in een lrubische 

semi-magnetische halfgeleider. De figuur toont tevens de toegestane elektrische 
dipool-overgangen voor de Faraday configuratie {H in dezelfde richting als de 
voortplantingarichting van het licht) aangegeven met u• voor rechtscirculair 

gepolariseerd licht, en u· voor links circulair gepolariseerd licht. In de Voigt 

configuratie {H loodrecht op voortplantingsrichting) zijn de toegestane overgangen 

aangegeven met 1r voor lineair gepolariseerd licht, zie §9. 7. 

§3·6· 4 De fysische achtergrond van de sp-d exchange-const.anten 

Het gedrag van de exchangHonstanten a en {3 is opmerkelijk systematisch. Ze 

zijn van tegengesteld teken, {3 is aanmerkelijk groter dan a en ze zijn 

onafhankelijk van de Mn-concentratie. 

Bhattacharjee, Fishman en Coqblin [BHA73] waren de eersten die de 

achterliggende fysica indentificeerden. Zij geven aan dat de exchange-interactie 

bestaat uit twee bijdragen. 
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Materiaal N0 a(eV) N0,8(eV) 

ZnMnS 
ZnMnSe 0.26 -1.31 
ZnMnTe 0.19 -1.1 

CdMnS 0.20 
0.22 

CdMnSe 0.23 -1.26 
CdMnTe 0.22 --0.88 

HgMnS 
HgMnSe 0.9 -1.5 

0.4 --0.7 
HgMnTe 0.7 -1.4 

0.4 --0.6 

Tabel 9.2: Exchange-integralen a en .B voor verschillende Mn gedoteerde DMS 

(naar [TWA89a}). 

1) Er is altijd een exchange-interactie tussen bandelektronen (s of p) en 

rl-elektronen met een 1/r afhankelijkheid. Dit proces richt de elektronspin 

parallel aan die van het Mn2•-ion, en is dus een ferromagnetische interactie. Dit 

levert een positieve bijdrage aan de exchange-constante. 

2) De tweede bijdrage is afkomstig van de hybridisatie van de 3d5 niveau's met de 

sen p-band elektronen. Op het r-punt is de s-d hybridisatie vanwege symmetrie

redenen verboden, maar de p-d hybridisatie is altijd toegestaan en leidt tot een 

zeer sterke negatieve (antiferromagnetische) bijdrage aan de exchange-constante. 

Op grond van bovenstaande bijdragen kan geconcludeerd worden dat a bijna 

alleen veroorzaakt wordt door de onder 1) genoemde interacties. De exchange 

integraal .B bevat dezelfde interactie (positief), maar tevens een 

hybridisatie-bijdrage (negatief), waarbij de laatste beduidend groter is. 

§ 3. 7 Ex~plitsing van de exciton-niveau 's 

Het probleem van de Zeeman-splitsing van het vrije exciton als gevolg van de 

exchange-interactie wordt uitvoerig behandeld door Cieplak [CIE80]. Voor details 

van de afleiding wordt daar naar verwezen. Zoals al eerder opgemerkt (zie §2.5) 

kan in de effectieve massa benadering de exciton-golffunctie uitgewerkt worden in 
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termen van de Bloch-functies van het perfecte periodieke kristalrooster, omdat de 

Coulomb-potentiaal van de elektron-gat interactie de basis functies van de 

conductie- en valentieband niet mengt. Zodoende kunnen we het exciton 

opgebouwd denken uit een gat in één van de exchange-gesplitste valentie

subbanden en een elektron in één van de conductie-subbanden. Nemen we verder 

in aanmerking dat een direkt exciton alleen bestaat in het centrum van de 

Brillouin-zöne dan kunnen we een Zeeman-schema uitwerken zoals in figuur 3.9. 

De toegestane overgangen zijn aangegeven met pijlen. De selectieregel .óm = ± 1 

geeft respectievelijk 2 overgangen voor rechtscirculair gepolariseerd licht ( o-+) en 2 

overgangen voor linkscirculair gepolariseerd licht ( o-). De overgangen aangegeven 

met 1r zijn overgangen voor lineair gepolariseerd licht in de Voigt configuratie (H 

1 voorplantingsrichting) waarvoor de selectie-regel .óm = 0 geldt. De relatieve 

intensiteiten van de overgangen worden bepaald door de corresponderende 

interband matrix elementen. In tabel 3.3 wordt dit weergegeven voor de 

verschillende overgangen [GAJ88]. 

toestanden Energie relatieve 
relatief pol a- in ten-

valentie conductie t.o.v. B=O risatie siteit 

3 3 
12'2) I ~) 3B -3A q+ 3 

3 1 
12'2) I+!> B +3A q+ 1 

3 1 
I-i> B-3A 2 12'2) 7r 

3 1 
I+!> -B + 3A 2 12, +2) 7r 

3 1 
I ~) -B-3A - 1 12, +2) (7 

3 3 
I+!> -3B + 3A - 3 12, +2) (7 

Tabel 9.9: De Zeeman-opsplitsing van het vrije exciton in een kubische 

semimagnetische halfgeleider en de relative intensiteiten van de bijbehorende 
overgangen, naar {GAJBB}. 

Experimentele gegevens voor ZnMnTe worden gegeven in figuur 3.9a. Kwalitatief 

komt het verloop in deze figuur overeen met dat van de niet-magnetische 

"moeder"-verbinding. Uniek is echter de grootte van de opsplitsing. Deze is van 
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de orde 100 meV of meer. Een opsplitsing van deze grootte in de 

"moeder"-verbinding zou velden vereisen in de orde van 100 Tesla. 

Een hexagonaal AIIMnBVI kristal gedraagt zich vergelijkbaar op één punt na: Het 

feit dat de valentieband op het r-punt niet meer ontaard is uit zich in een kleine 

opsplitsing van het exiton-spektrum bij B = 0 (zie figuur 3.9b ). 
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Figuur 9.9: Exciton-splitsing als functie van het magneetveld voor a) kubisch 

ZnMnTe (x = 0,05} bij 1,4K gemeten met behulp van magnetoreflectie {naar 

{AGGB6}} en b} voor hexagonaal 

CdMnSe (x= 0,10} voorT= 1.5K, (naar {AGG89}}. 

Aangezien de exciton-opsplitsing direkt gerelateerd is aan de magnetisatie zal 

deze eveneens een maximum vertonen voor een bepaalde fractie mangaan. 

Experimenteel is dit bevestigd voor verscheidene AIIMnBVI-verbindingen. In 

figuur 3.10 is dit weergegeven voor CdMnTe. 
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Figuur 9.10: Opsplitsing van de twee sterke u componenten van de exciton Zeeman

struktuur van CdMnTe versus het magnetisch veld bij T = 1.4 K. De mangaan 

concentratie is weergegeven in procenten {GAJBB]. 
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§ 3.8 Faraday rotatie in DMS 

Bartholomew, Furdyna en Ramdas hebben een theorie ontwikkeld voor een 

één-oscillator afhankelijkheid van de Faraday-rotatie [BAR86]. 

We beschouwen monochromatisch licht met een hoekfrequentie w dat zich 

voortplant in een kubisch kristal evenwijdig aan een extern magneetveld B 11 z. In 

deze configuratie (Faraday geometrie) wordt lineair gepolariseerd licht beschreven 

door superpositie van twee circulair gepolariseerde golven gedefinieerd door: 

(3.34) 

Beide golven ondervinden een andere brekingsindex. De Faraday-rotatie wordt 

gegeven door (zie §2-2) 

(3.35) 

waarin E de foton-energie is, 1 de in het medium door het licht afgelegde weg, c de 

lichtsnelheid in vacuüm en n± de brekingsindexen voor de twee circulair 

gepolariseerde golven u_ en u •. De brekingsindex n is een functie van E: 

n = n(E). (3.36) 

Uit een 1e-orde Taylor-benadering volgt: 

n(E+~E) = n(E) + ~~ . (3.37) 

Veronderstel dat de toegestane overgang voor u+ energie E heeft en de toegestane 

overgang voor u_ energie E + ~E, dan geldt: 

uûn( E) 
(n_-n.) = ~~. 

De dispersie n(E) is van de vorm 

fij 
n2-1NI: --

iJ. E··2 -E2 lJ 

(3.38) 

(3.39) 
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Voor de interband Faraday-rotatie in 11-VI verbindingen blijkt de exciton-bijdrage 

zeer dominant te zijn, zie [BOS62] en [ROT64]. 

Zodoende kunnen we de discussie toespitsen op één oscillator met energie E0 • De 

dispersie heeft dan de vorm: 

(3.40) 

waarin f0 de oscillatorsterkte is en N 0 de bijdragen aan de dispersie weergeeft die 

niet afkomstig zijn van niveau E0 • Invullen in (3.35) en (3.38) geeft 

(3.41) 

waarin n de brekingsindex is in de afwezigheid van een magneetveld. Voor E 

dichtbij E0 mogen we stellen dat n2 = f0 (E0
2 - E2t 1 ofwel: 

(3.42) 

V oor de Verdet-constante kunnen we dan schrijven 

(3.43) 

met: 

(3.44) 

De opsplitsing van de verschillende exciton-niveau's wordt in de Faraday geometrie 

gegeven door (zie §3-7) 

Ea = E0 + 3B - 3A 

Eb= E0 + B + 3A 

Ec = E0 - B -3A 

Ed = E0 - 3B + 3A , 

(3.45) 

waarin E0 de energie van hetexciton in veld B = 0 voorstelt. Overgangen a end 

hebben een overgangswaarschijnlijkheid die 3 maal groter is dan van de overgangen 

b en c. Experimenteel is gebleken dat de energieën Eb en Ec relatief weinig 
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verschillen van de B = 0 toestand, (zie figuur 3.9). De bijdragen van de overgangen 

ben c worden dan ook verwaarloosd t.o.v. a end. Een goede benadering voor .1Eo 

uit formule (3.42), gebruik makend van (3.29) en (3.30), is dan: 

(3.46) 

zodat 

(3.47) 

De interband Faraday-rotatie beschreven met formule (3.47) bevat drie 

onafhankelijke factoren die de rotatie bepalen. Allereerst de bijdrage van de 

foton-energie. Deze heeft de vorm: 

(78) 

waarin y = (1Lw/E0 ) . 

De iweede bijdrage wordt gegeven door de exchange-constanten ({3- a). Deze zijn 

getabelleerd in tabel 3.2, §3-6-3. De constante a wordt bepaald door een de "1/r" 

exchange interactie en is ongeveer even groot als de corresponderende bijdrage aan 

{3, zodat (a- {3) primair bepaald wordt door de p--d-hybridisatie, /3hyb (zie § 3.6.4). 

De derde factor die de Faraday-rotatie bepaalt is de magnetisatie. Voor hoge 

temperaturen en lage magneetvelden (X= M/B) kan deze beschreven worden met 

een Curie-Weiss gedrag. (zie§ 3.5.1). 

(3.49) 

De magnetisatie is temperatuur-, compositie- en magneetveld-afhankelijk. De 

parameter E> 0 is getabelleerd in§ 3.5.1 in tabel 3.1. 

Nemen we bovenstaande uitdrukking mee in een "overall" formule voor de Faraday

rotatie dan is deze te schrijven als: 
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(3.50) 

waarin P een constante is die afhankelijk is van de oscillatorsterkte en daarmee 

onafhankelijk van x. Voor CdMnTe is P experimenteel bepaald uit meetgegevens 

van [BAR86]: 

P = 35±2 KdegfcmG. (3.51) 

In formule (3.50) is E>r in graden, Ten E> 0 in K, N0 a, N0/3, E0 en hw in eV, B in 

Gauss en 1 in cm. merk op dat er nog een kleine temperatuur-afhankelijkheid is van 

E>r via E0 . E0 is namelijk een functie van Eg(T), (zie § 2.5). 



Hoofdstuk 4: Meetprincipe, opstelling en meetprocedure 

§ 4.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt de experimentele opzet nader toegelicht. Faraday-rotatie kan 

op vele manieren gemeten worden [PIL72). Vanwege het oriënterende karakter van 

het in dit verslag beschreven onderzoek is gekozen voor een eenvoudige opstelling. 

Deze wordt, nadat in § 4.2 het meetprincipe is toegelicht, in ·§ 4.3 beschreven. In de 

hierop volgende paragraven worden de eigenschappen van de verschillende 

onderdelen van de opstelling toegelicht. Achtereenvolgens komen de lineairiteit 

(§ 4.4), de ellipticiteit (§ 4.5), het magneetveld (§ 4.6) en de bandbreedte (§ 4. 7) aan 

de orde. In § 4.8 komt de invloed van meervoudige reflecties aan de orde. In § 4.9 

worden de nauwkeurigheid en de gevoeligheid van de opstelling toegelicht. Tenslotte 

wordt in § 4.10 het hoofdstuk afgerond met een beschrijving van de meetprocedure. 

§ 4.2 Meetprincipe 

Het meetprincipe berust op de modulatietechniek. Er wordt magneetveld

ge~oduleerd gemeten in een 450 configuratie van de polarisatoren. Hieronder wordt 

dit nader toegelicht. De intensiteit van een lichtbundel die twee lineaire 

polarisatoren die een hoek <P met elkaar maken heeft gepasseerd wordt gegeven door 

de wet van Malus: 

(4.1) 

Wanneer een preparaat tussen de twee polarisatoren met een magneetveld wordt 

geplaatst, zal als gevolg van de optredende Faraday-rotatie een extra 

hoekverdraaiing van de polarisatierichting optreden (zie figuur 4.1) 

I 
/ 

preparaat 0 B 

Figuur 4.1: De draaiing van de polarisatierichting. 
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Volgens relatie {2.1) is Faraday-rotatie lineair met het magneetveld B. Door B te 

moduleren zal tevens de intensiteit van de doorgelaten licht bundel I( 4J) variëren. 

Een configuratie waarin de twee polarisatoren onder een hoek 4J van 45° staan geeft 

een maximaal variërende I{4J), {zie figuur 4.2). Voor een kleine hoekverdraaiing kan 

in deze configuratie de intensiteit lineair met de hoek worden verondersteld. 

I/I0 t 
1.0 

_J_ - - - •. -----------
T-0.5 

61/10 

--45o: e 
! ; F - ...,_ 

Figuur .j.2: De gereduceerde intensiteit I/10 van de doorgelaten lichtbundel als functie 
van de hoek 4J volgens de wet van Malus. De invloed van een {door een modulatieveld 

veroorzaakte} extra hoekverdraaiing 8r op de intensiteit voor 4J = -tt>, is schematisch 
weergegeven. 

De grootte van de verandering van de intensiteit 6I, hangt dan samen met de 

Faraday-rotatie volgens 

1 (6IJ 6I 180 er = - T7 )( - )( - ( deg) , 
Io o4J 4J=45o I o 7r 

(4.2) 

waarin de 3e factor een omrekeningsfactor is van radialen naar graden. 1/10{lii/64J) is 

de richtingscoëfficiënt voor 4J = 45°. ( = 1 wanneer geen ellipiciteit optreedt, zie 

§4.5) Door 6I en I0, bij een zekere modulatie van het B-veld te meten, is de 

Faraday-rotatie nu in principe bekend. 
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§ 4.3 Meetopstelling 

De meetopstelling is weergegeven in figuur 4.3 

... 
0 

.~ 
~ .52 

-~ ~ 

""t.~ ---o-----v ----o--"' !.~~t$- • .i____ -----~ti~~~~---- . -~ ~ 
~tJ : i . . .. 

magneetspoel 

magneetspoel 

monochromoto 

Î\v 
~-----------! modulator 

lock-in versterker 

Figuur 4.9: blokschema van de meetopstelling 

-------- ~~ 
::::·-------~- ~/ .. . : . . . 

' . . . . . . 
' . 
' ' . 
' ' 
~ 
' ' ' ' 

Een watergekoelde wolfraambandlamp zendt een continu spektrum uit met een 

golflengte tussen de 400 nm en 1100 nm. Via een lenzenstelsel en een spiegel wordt 

de bundel gefocusseerd in de monochromator (type Carl-Zeiss MM12). Deze 

selecteert een golflengte ~ met bandbreedte ~~ uit. Dit quasi-monochromatisch 

licht wordt vervolgens lineair gepolariseerd en via een tweede lenzenstelsel en een 

spiegel gefocusseerd op het preparaat. 

Dit preparaat bevindt zich in een zogenaamde enkelpots koude-vinger cryostaat. 

Deze cryostaat kan gekoeld worden met vloeibaar stikstof. Tevens bevindt zich een 

stookweerstand in de pot zodat de temperatuur gevarieërd kan worden. De 

temperatuur wordt gemeten met een platina-weerstand (PT-100) die op de 

preparaathouder is bevestigd. 
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De pot bevindt zich tussen twee spoelen in een Helmholtz-configuratie. De spoelen 

worden gevoed door een modulator (type General Radio Company, GR 1308A). 

De licht bundel verlaat via een venster de cryostaat en wordt door middel van een 

een spiegel en een derde lenzenstelsel door een analysator geleid die een hoek van 

45° maakt met de polarisator. Tenslotte wordt de bundel gefocusseerd op een 

Si-diode. De door de diode afgegeven spanning wordt aangeboden aan een 

gelijkspanningsmeter, een oscilloscoop en aan een lock-in versterker. Het referentie 

signaal voor de lock-in versterker is afkomstig van de modulator. 

-

400~--~.~--~.----~.----~.---~.--~.~--~.~--, 

• 

300-

200 1-

100 -

Spanning op de lock-in versterker 
als functie van de spanning 
van de detector 

_i 

100 
I I 

200 

vdet (10e-3 V) 

I I 

300 

-
. 

-
. 

-
. 

400 

Figuur ..j . ..j: De met behulp van de lock-in versterker gemeten wisselspannings

component aan de uitgang van de detector VLI uitgezet tegen de gelijkspannings

component Vnc· De metingen zijn verricht met behulp van Zno.n5Fe0•025Se voor 
À= 640 nm. 
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§ 4.4 Lineairiteit van de detect.or. 

In deze paragraaf staat centraal in hoeverre de afgegeven spanning van de detector, 

V det, lineair is met de opvallende intensiteit I. 

De Faraday-rotatie verandert niet als de intensiteit varieert, ofwel de verhouding 

~I/I (zie formule 4.2) blijft in dat geval constant. De variatie in V det gemeten met 

de lock-in versterker noemen we V Lh de gelijkspanningscomponent van V det noemen 

we Vnc· Wanneer V det lineair is met I, zal de verhouding Vu/Vnc constant blijven 

als de intensiteit varieert. Het verband tussen V DC en V LI is onderzocht via 

metingen die zijn verricht met behulp van een Zn0.975Fe0.025Se-preparaat bij >. -
640 nm. Figuur 4.4 geeft het resultaat. 

In de figuur is duidelijk een lineair verband zichtbaar. Een kleinste kwadraten 

benadering geeft een correlatie-coëfficiënt r = 0.9997. De detector kan dus in dit 

gebied als lineair beschouwd worden. Metingen verricht bij verschillende 

intensiteiten kunnen zonder correctie met elkaar worden vergeleken. 

§ 4.5 Ellipticiteit 

Het effect van eventueel optredende ellipticiteit wordt weergegeven in figuur 4.5. 

I 

t 
Io 

1 

.. ····················:i···--....... _ 

Figuur ,4.5: Het effect van de ellipticiteit op de transmissie van twee polarisatoren 
onder een hoek ~· 1: ideale polarisatoren, 2: situatie met ellipticiteit. 

De transmissie-curve lijkt als het ware in te krimpen. Het minimum in de 

transmissie is niet meer gelijk aan nul. Het maximum daalt eveneens. Voor ideale 

polarisatoren geldt voor ~ = 45° dat de richtingscoëfficiënt van de raaklijn gelijk is 

aan 1. Treedt ellipticiteit op dan zal deze richtingscoëfficiënt kleiner worden. Het te 

meten signaal ~I (zie vergelijking 4.2) zal afnemen. De gevoeligheid van de 

opstelling neemt dan eveneens af. De ellipticiteit geïntroduceerd door het gebruik 
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van niet perfecte polarisatoren, lenzen en spiegels is gemeten door het minimum en 

het maximum van de transmissie als functie van de hoek te bepalen. Noem de 

minimum spanning van de detector V min en de maximum spanning V max· Dan is de 

ellipticiteit te bepalen uit de verhouding V min/(V max+ V min)· De optredende 

ellipticiteit in het systeem blijkt slechts 0.5% te bedragen. 

Faraday-rotatie opstelling 

0.03 

-0) 
Q) 

~ 

Q) 
0.02 ..... ..., 

re ..., 
0 r 
> re 
'C re 0.01 ~ 

tJ!. 

o.oo~_.--~~~~--._ ______________ _ 
1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 

foton energie (eV) 

Figuur 4.6: De Faraday-rotatie van de lege opstelling voor B = 78.5 G. 

§ 4.6 Het magneeheld 

Het magneetveld wordt gemoduleerd met een frequentie van ongeveer 30 Hz. De 

yking van het magneetveld is gebeurd met een Hall-sonde. Een stroom door de 

spoelen van 1.00 A komt overeen met 78.5 Gauss ter plaatse van het preparaat. 

V ariaties in het magneetveld als functie van de plaats zijn in het centrum van de 

Helmholtz-<:onfiguratie niet significant. In het strooiveld van de magneetspoelen 

staan lenzen. Deze vertonen eveneens een Faraday-rotatie. Om dit effect te 
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minimaliseren is er voor gekozen om het magneetveld loodrecht op de stralengang 

door de lenzen te plaatsen (zie figuur 4.3). Desondanks blijft een klein 

opstellingseffect aanwezig. In figuur 4.6 is dit effect weergegeven. 

Bij het berekenen van de Faraday-rotatie in een preparaat moet gecorrigeerd worden 

voor dit opstellingseffect. 

§ 4. 7 Bandbreedte van de monochromator. 

De bandbreedte ~~ van de monochromator is afhankelijk van de spleetbreedte. 

Appendix E geeft 6~ als functie van de golflengte ~. De meeste metingen zijn 

verricht tussen 500 nm (2.48eV) en 700 nm {1.77eV). De spleetbreedtes varïeerden 

tussen 0.50 mm en 2.1 mm. De bandbreedte varïeerde daarmee tussen 3 en 20 nm. 

De gemeten Faraday-rotatie is dan een gemiddelde over 6 ~: 

{4.3) 

Met name in de buurt van de bandkant {Eg) neemt de Faraday-rotatie sterk toe {zie 

hoofdstuk 5 en 6) en neemt de intensiteit sterk af als functie van ~ -t. Vooral hier zal 

een middeling over 6~ niet de waarde van de werkelijke Faraday-rotatie 9r(~) 

bedragen maar zal een kleinere waarde worden gemeten. Dit effect is ook 

experimenteel waargenomen, met name in de buurt van de bandkant. Bij het 

vergroten van de spleet breedte wordt de verhouding V Lil V det kleiner. Deze 

metingen geven een maximaal effect van 10% te zien. In de presentatie van de 

metingen in hoofdstuk 5 en 6 is hiervoor nog niet gecorrigeerd. 
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§ 4.8 Meervoudige reflecties 

Meervoudige reflecties kunnen een belangrijke rol spelen in optische experimenten, 

dus ook in de meting van de Faraday-rotatie [PIL 72). Als de Faraday-rotatie van 

een enkelvoudige doorgang e bedraagt zal een n-maal gereflecteerde bundel een 

Faraday-rotatie vertonen van (n+1)8. Pilier geeft een formule voor incoherente 

bundels [PIL72): 

(4.4) 

waarin 1 de gemeten Faraday-rotatie is, 8 de werkelijke Faraday-rotatie, R de 

reflectie-coëfficiënt, K de absorptie-coëfficiënt en d de dikte van het preparaat. De 

waarden voor deze variabelen in onze experimenten luiden: 

R ~ 0.25 

K ~ 10 cm -t 

,d ~ 0.2 cm. 

Invullen geeft: 

tan21 
tan28 = 1.0023 ' 

ofwel 1 ~ 1.0023 e. Met andere woorden meervoudige reflecties spelen in onze 

experimenten in feite geen rol. Deze veronderstelling is tevens experimenteel 

getoetst door de oriëntatie van het kristal steeds iets te veranderen. Het signaal 

bleef hierbij constant. Meervoudige reflecties hebben blijkbaar geen significante 

invloed. 

§ 4.9 Gevoeligheid en nauwkeurigheid. 

De gevoeligheid van de opstelling wordt bepaald door de maximale intensiteit die op 

het preparaat kan vallen, door dr ruis van de detector, door de gevoeligheid 

waarmee met de lock-in versterker kan worden gemeten en door eventuele 

stoorsignalen. De maximale intensiteit is een functie van de golflengte. De 

gevoeligheid van de lock-in versterker is in principe ongeveer 0.05 p,V. KLeinere 

signalen dan 1 p,V kunnen echter niet gemeten worden door mechanische trillingen 
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in het systeem. Met deze waarde volgt een gevoeligheid van bijvoorbeeld 4.4x 10-6 

graad voor À = 600 nm (2.07 eV). Voor À = 500 nm (2.48 eV) is deze gevoeligheid 

al aanzienlijk kleiner, namelijk 2.5x Io-& graad. 

Voor een dermate eenvoudige opstelling als in figuur 4.3 is de gevoeligheid 

opvallend groot. Magneetveld gemoduleerd meten is blijkbaar een geschikte 

techniek. 

De nauwkeurigheid van de opstelling is uitvoerig beschreven door Zonneveld 

[ZON89]. Het blijkt dat de met de opstelling gemeten Faraday-rotatie binnen 5% 

reproduceert. 

§ 4.10 Meetprocedure. 

Aangezien de detector zeer lineair is (§4.5) kan !:ll/1 in vergelijking 4.2 vervangen 

worden door V LI/2V DC waarbij V DC het gelijkspannings-signaal van de detector is 

voor <P = 450: 

(4.5) 

De Verdet-constante wordt gegeven door: 

(4.6) 

waarin d de dikte van het preparaat is. 

De meetprocedure is nu als volgt. 

Het preparaat wordt met GE7031-lak op de preparaathouder gelijmd en in de 

cryostaat geplaatst. De opstelling wordt uitgelijnd door de gelijkspanning VDc te 

maximaliseren. Na de uitlijning worden de magneetspoelen aangestuurd. De 

metingen vinden in het donker plaats om strooilicht en 50 Hz storing te 

minimaliseren. Nadat de lock-in versterker is afgesteld kunnen nu in principe de 

metingen plaatsvinden. Gemeten wordt als functie van de foton-energie bij drie 

verschillende temperaturen. Voor metingen bij lagere temperaturen (T=137K) 

wordt de vacuümruimte van de cryostaat afgepompt tot 10-5 mbar waarna de 

cryostaat gevuld wordt met vloeibaar stikstof. Om hogere temperaturen (T=365K) 
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te bereiken wordt een stroom door de stookweerstand gestuurd. Voor metingen bij 

kamertemperatuur hoeven geen speciale maatregelen getroffen te worden. In de twee 

volgende hoofdstukken zijn de metingen weeergegeven voor Zn1_xMnxSe (hoofdstuk 

5) en Zn1_xMnx Te (hoofdstuk 6). 



Hoofdstuk 5 ZnMnSe 

In dit hoofdstuk komt de verbinding Zn 1_xMnxSe aan de orde. Na een beknopte 

beschrijving van de bekende eigenschappen die relevant zijn voor dit onderzoek 

(§ 5.1 tfm § 5.6) worden de metingen besproken in§ 5. 7. 

§ 5.1 Kristalstruktuur 

De kristalstruktuur van ZnMnSe is afhankelijk van de mangaan-concentratie (zie 

figuur 3.2). Voor lage concentraties (0 <x< 0.33) wordt de kubische zine-blende 

struktuur aangenomen terwijl voor 0.33 <x < 0.55 een hexagonale wurtzite 

struktuur optreedt. Voor x> 0.55 kan ZnMnSe niet gegroeid worden omdat zich 

meerdere fasen tegelijkertijd vormen. 

In figuur 5.1 wordt de ZnSe eenheidscel in de zine-blende struktuur weergegeven. 

Deze struktuur kan beschreven worden met 2 fee-roosters die ten opzichte van 

elkaar in de richting van de lichaamdiagonaal een kwart lichaamsdiagonaal 

verschoven zijn. Wanneer geen onderscheid wordt gemaakt tussen de atomen 

komt dit overeen met een diamantstruktuur. De eenheidscel bevat 4 Se en 4 Zn 

atomen. Elk atoom is tetraëdrisch omringd door 4 naaste buren van het andere 

soort, op een afstand van !J3a waarin a de roosterparameter is. Verder heeft elk 

atoom 12 naaste buren van het eigen soort op een afstand d = !Jïa. 

Q 

Figuur 5.1: De eenheidscel van ZnSe in de zine-blende struktuur. 

• Zn atomen, o Se atomen, a = roosterparameter {WET BB]. 
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§ 5.2 Preparatie 

Vanwege zijn hoge smelttemperatuur (T = 1500 oe) is ZnMnSe niet gemakkelijk 

te groeien. De door ons gebruikte preparaten zijn door middel van Bridgman 

groeitechnieken in het Institute of Technica! Physics (WAT), Warsau, Polen, 

gegroeid. Voor x < 0.10 zijn de resultaten bevredigend. Een uitgebreide 

toelichting wordt in Appendix A gegeven. 

§ 5.3 Energie-gap 

De energie-gap tussen conductie- en valentieband is afhankelijk van de 

temperatuur en de mangaanconcentratie (zie figuur 3.3). In tegenstelling tot de 

andere DMS vertonen CdMnSe en ZnMnSe een minimum in de energie-gap als 

functie van x [TWA83a]. Bijlsma et al. [BIJL86] verklaren dit door het effect van 

de sp-d exchange interactie in veld B=O door middel van 2de-orde storingstheorie 

in rekening te brengen. Het minimum Eg(x) wordt gerelateerd aan een maximum 

in de magnetische susceptibiliteit. De energie-gap wordt dan gegeven door: 

Met: 

Eg(x,T) = Eg(ZnSe) + ax- bxT. 

AT 2 
Eg(ZnSe) = E0 - T+B , 

wordt (5.1): 

(5.1) 

(5.2) 

(5.3) 

waarin E0 de energie-gap van ZnSe voorT = 0 is, a, b, A en B constanten zijn, x 
de susceptibiliteitenT de temperatuur voorstelt. De tweede term in vergelijking 

(5.2) en (5.3) is experimenteel bepaald door Varshni [VAR67J. In figuur 5.2 wordt 

het gemeten verloop van de energie-gap voor verschillende temperaturen 

weergegeven. 

De temperatuurafhankelijkheid van de energie-gap bij een vaste concentratie x 

wordt gegeven in figuur 5.3 [STA88a]. 
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Figuur 5.2: De energie-gap als functie van de Mn-concentratie voor verschillende 
temperaturen gemeten met elektro-reflectie. De curves zijn een "guide to the eye" 
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Figuur 5.9: De energie-gap als functie van de temperatuur voor verschillende X1 

gemeten met elektro-reflectie {ST ABBa}. De curven zijn een 11guide to the eye". 
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Vergelijking 5.3 beschrijft in principe het gedrag van E8 voor alle DMS. Alleen in 

ZnMnSe echter wordt een minimum zichtbaar vanwege de kleine 

x-afuankelijkheid van de energie gap en de relatief grote exchange-constante (J. 

§ 5.4 Magnetisatie 

In de hoge-temperatuurlimiet en bij lage velden mag de statische susceptibiliteit 

geschreven worden als x(T) = J.LoM(T)fB. De x vertoont een Curie-Weiss gedrag 

(zie§ 3.5). 

x=---
T + 9 0x 

(5.4) 

Furdyna et al. hebben door middel van statische susceptibiliteits-metingen 9 0 en 

C0 bepaald [FUR88b). 

9 0 = 944 ± 66 K, C0 = (32.96 ± 3.6)10-3 emu/gK . 

De magnetisatie voor Zn0.897Mn0.103Se wordt in figuur 5.4 gegeven. 

C'l ....... 
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~8 
N 

t;:; 7 
z 
~ 6 
l: 

5 
lOK 

5 u 15 
MAGNETIC FIELD l T J 

(5.5) 

Figuur 5.4: Magnetisatie van Zn0.897Mn0.103Se voor verschillende temperaturen 

{TWAB4] De curven geven het verloop aan volgens de fenomenologische Brillouin
achtige functie in formule (9. 7} § 9. 5.1. 
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§ 5.5 Excitonen 

De ligging van het energieniveau van het vrije exciton, bepaald met 

fotogemoduleerde reflectie, wordt als functie van de mangaanfractie gegeven in 

figuur 5.5. De figuur toont hetzelfde gekromde verloop als functie van x als de 

energie-gap. 
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Figuur 5.5: De variatie van het vrije exciton energie-niveau als functie van x 

gemeten met fotogemoduleerde reflectie. De lokale Mn2• overgangen zijn eveneens 

aangegeven [LEEBB}. 

Uit de exciton-i!plitsing als functie van het magneet veld is N 0( a - {i) te bepalen 

(zie formule 76, § 3.8) In figuur 5.6 wordt de exciton-f!plitsing voor Zn0•95Mn0•05Se 

weergegeven. Links boven is de opsplitsing van de sterke componenten (Ed- Ea) 

voor verschillende x afgebeeld. Duidelijk te zien is dat de grootte van opsplitsing 

voor x = 0.05 en x = 0.10 ongeveer gelijk is. 
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Figuur 5.6: Opsplitsing van het vrije exciton in Zn0.95Mn0.05Se geobserveerd in 

u•(•) en u-(o) polarisaties bijT= 2.2 K [TWA83a}. De curves zijn een "guide to 
the eye. 

Voor N0(a- P) volgt uit deze metingen een waarde van 1.61 eV [TWA84], met: 

N0a = (0.26 ± 0.01) eV 

N0{3 = (-1.31 ± 0.07) eV. 

§ 5.6 Faraday-rotatie 

(5.6) 

V oor zover bekend is er geen Faraday-rotatie gemeten aan ZnMnSe. Volgens de 

één-oscillator theorie in § 3.8 is de grootte van de Faraday-rotatie gerelateerd aan 

de exciton-opsplitsing zoals deze bijvoorbeeld voor 2.2 K in figuur 5.6 is 

weergegeven. Berekeningen zijn uitgevoerd waarbij gebruik gemaakt is van de 

waarden voor N0(a- {3), 9 0 en Eg, zoals die in§ 5.3 tfm § 5.5 gegeven zijn. De 

berekende Faraday-rotatie wordt als functie van de foton-energie in figuur 5. 7 en 

5.8 weergegeven voor verschillende waarden van respectievelijk x en T. Wanneer 
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in het vervolg van dit hoofdstuk wordt gesproken van het één-oscillator model 

dan zijn daar dezelfde parameters in gesubstitueerd als in deze berekeningen. 

Q) 
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0 
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Theoretische Faraday-rotatie 
Zn 1_xMnxSe T = 297K 
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<> : x = 0.014 

0 : x = 0.023 

0 : x = 0.056 

6. : x = 0.103 

1.50 2.00 2.50 

foton-energie (e~ 

Figuur 5. 7: De theoretische afhankelijkheid van de Faraday-rotatie van 

Zn1_xMnxSe van de mangaanconcentratie bijT= 297K, P = 25. 

§ 5. 7 Metingen 

3.00 

Gemeten is aan een vijftal preparaten. In tabel 5.1 wordt een overzicht gegeven 

van de betreffende Mn-concentraties. Deze zijn bepaald met mieroprobe analyse 

[WET88]. Er is gemeten bij drie verschillende temperaturen: T = 137 K, T = 297 

KenT= 365 K. In§ 5. 7.1 komt het karakteristieke verloop van de resultaten 

aan de orde. In § 5. 7.2 volgt de x-afhankelijkheid en in § 5. 7.3 de 

temperatuurafhankelijkheid. Tot slot volgt in§ 5.7.4 de transmissie. In Appendix 

Bis een overzicht opgenomen van alle metingen en berekeningen aan Zn1_xMnxSe. 
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Theoretische Faraday-rotatie 
Zno. B97Mno .103Se 

1: T = 367K 

2: T = 297K 

3: T = 137K 

-0.2~--~--~~~--~--~--~~~~ 
1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 

foton-energie ~~ 
Figuur 5.8: De temperatuur-afhankelijkheid van de Faraday-rotatie van 

Zno.a97Mn0•103Se volgens een één-oscillator model1 P = 25. 

x d(mm) 

0.0 1.141 ± 0.005 
0.014 ± 0.001 3.267 ± 0.005 
0.023 ± 0.002 1.397 ± 0.020 
0.056 ± 0.002 4.935 ± 0.004 
0.103 ± 0.005 3.440 ± 0.012 

Tabel 5.1: Overzicht van de Mn-concentratie x en de dikte d van de de gemeten 

preparaten Zn1_xMnxSe. 
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§ 5. 7.1 Karakteristieke verloop 

Figuur 5.9 geeft het karakteristieke verloop weer van de gemeten Faraday-rotatie 

(F.R.) van Zn0. 977Mn0.023Se als functie van de foton-energie voor 

kamertemperatuur. In de figuur zijn ook theoretische curves naar formule (3.50) 

gegeven, waarin de aan te passen parameter P gevarieerd is. 
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Figuur 5.9: Faraday-rotatie in Zno. 977Mno. 023Se bijT= 297K experimenteel (a) 

en theoretisch {-)voor verschillende waarden van P. 

Ver van de bandkant is de F.R. positief. Bij nadering van de bandkant stijgt de 

F.R. licht tot een maximum waarna de curve sterk omlaag buigt en negatief 

wordt. Vergelijking met het één-oscillator model in§ 3.8 laat zien dat in dit 

model geen tekenwisseling kan optreden. We veronderstellen daarom dat de 

Faraday-rotatie van ZnMnSe twee bijdragen bevat: één positieve term die 

correspondeert met nog onbekende overgangen en één negatieve term die volledig 

is toe te schrijven aan de exciton-opsplitsing. Om deze veronderstelling te toetsen 
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beschouwen we puur ZnSe. Deze verbinding vertoont namelijk alleen een positieve 

bijdrage, conform de literatuur [BAL68] (zie figuur 7.1, § 7.1). Wanneer deze 

bijdrage, geschaald ten opzichte van de bandgap, afgetrokken wordt van de 

experimentele waarden van ZnMnSe zouden deze beschreven moeten kunnen 

worden met het één-oscillator model. Figuur 5.10 toont de gecorrigeerde curve 

voor Zn0•987Mn0.023Se. 
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Figuur 5.10: Negatieve bijdrage aan de Faraday-rotatie van Zno. 977Mn0 .023Se 

samen met voorspellingen van het één-oscillator model voor verschillende P. 

Er is duidelijk een redelijke overeenkomst zichtbaar tussen het één-<>scillator 

model en het experiment. Met name vlakbij de bandkant is de overeenkomst 

treffend. De afwijkingen bij lagere foton-energieën wekken geen verbazing, 

aangezien het één-oscillator model strikt genomen alleen geldig is in de buurt van 

de dominante overgang (zie§ 3.8 formule 3.42). In dit geval is dit de exciton

overgang vlak onder de bandkant. Andere concentraties vertonen hetzelfde beeld 

(zie Appendix B). De veronderstelling dat we te maken hebben met een positieve 
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term die niet merkbaar beïnvloed wordt door de aanwezigheid van mangaan en 

een negatieve term die geassocieerd kan worden met het vrije exciton kan op 

grond van deze metingen als juist worden betiteld. Een beschouwing van alle 

metingen (verschillende concentraties c.q. temperaturen) geeft voor P = 15 ± 5 de 

beste theoretische beschrijving. 

§ 5. 7.2 x-afhankelijkheid. 

De gemeten F.R. bij 297 Kis voor verschillende mangaanconcentraties gegeven in 

figuur 5.11. 

Faraday-rotatie Zn 1_xMnxSe 
T = 297K 

Fractie ~ 

<>: x .. 0.014 
0: x • 0.023 
0: x .. 0.056 
1:!1: x .. 0.103 

0 g 

0 
0 
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8 
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Figuur 5.11: Faro.day-rotatie van Zn1.xMnxSe voor z = 

0.109. Bmax = 78G enT= 297K. 

2.50 3.00 

0.014, 0.029, 0.056, 

Andere temperaturen (T = 137 KenT= 368 K) geven hetzelfde beeld: Hoe 

groter de fractie mangaan, des te lager komt de curve te liggen. V oor x groter dan 

2.3 % verdwijnt het maximum zelfs. Blijkbaar neemt de negatieve term toe ten 
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opzichte van de positieve. Kennelijk wordt de exciton-<>psplitsing steeds 

dominanter in het Faraday-rotatie spektrum. Voor 2.3% mangaan is de grootste 

F.R. gemeten. De curves van 5.6 % en 10.3 % liggen onder de curve van 2.3 % 
. maar zijn minder ver doorgemeten. De oorzaak hiervan ligt enerzijds in de dikte 

van de preparaten, anderzijds in de gevoeligheid van de opstelling. 

VoorT= 137 K treedt een ander effect op. De Faraday-rotatie voor x= 0.056 

wordt vrijwel gelijk aan die voor x= 0.103. Figuur 5.12 geeft de gemeten F.R. 

voor verschillende x, bijT= 137 K. 
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Figuur 5.1!: Faraday-rotatie van Zn1_xMnxSe voor verschillende z bijT= 197 K. 

Het samenvallen van de F.R. voor x = 5.6 % en 10.3 % is in overeenstemming 

met de gemeten exciton-splitsing (zie § 5.5, figuur 5.6). Zoals uit § 3.5 blijkt zijn 

er twee effecten die tot verzadiging van de magnetisatie en daarmee de exciton

splitsing leiden. Enerzijds voorspelt het Curie-Weiss gedrag bij lage temperaturen 

tot verzadiging bij toenemende x (zie§ 3.5.1). Anderzijds zal voor hoge x het· 
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aantal antiferromagnetisch gekoppelde paren toenemen (zie§ 3.5.1). Voor lage 

temperaturen zal de bijdrage van deze paren aan de magnetisatie verder afnemen. 

Beide effecten worden belangrijker bij lagere temperaturen en hogere x. Dit is 

kwalitatief in overeenstemming met de experimentele gegevens, waar de 

verzadiging pas merkbaar wordt bij T = 137 K. 

§ 5. 7.3. Temperatuur-afhankelijkheid. 

Figuur 5.13 geeft voor drie verschillende temperaturen de F.R. van 

Zn0•1177Mn0•023Se weer. 
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Figuur 5.13: Faraday-rotatie van Zno. 1117Mno.023Se voorT= 138 K, !97 K 

en 365 K. 

Bij hogere temperaturen wordt de positieve term belangrijker ten opzichte van de 

negatieve term. Om de temperatuur-afhankelijkheid van de termen afzOnderlijk te 

bepalen veronderstellen we in eerste instantie de positieve term temperatuur-_ 
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onafhankelijk: 

FRtotaal(T) = FR.positief + FRnegatief(T) · (5.7) 

Neem het verschil van de F.R. bij twee verschillende temperaturen T 1 en T2, dan 

geldt: 

6FR = FRtotaai(T=T 1) - FRtotaai(T=T 2) 
= FRnegatief(T=T 1) - FRnegatier(T=T 2) · (5.8) 

Daar het één-oscillator model alleen de negatieve term beschrijft kan de theorie 

met het experiment vergeleken worden. Figuur 5.14 geeft dit weer voor 

Zn0.1144Mn0•056Se en P = 10. 
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Figuur 5.14: llFR = FR{TJ- FR{T2} als functie van de foton-energie en 
verschillende waarden van T1 en T2, voor Zno. 11uMno.o5&Se. 
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De afwijking van de theoretische curve geeft in deze benadering de temperatuur

afhankelijkheid van de positieve term weer. Uit figuur 5.14 blijkt dat voor 

Zn0. 944Mn0.056Se een berekende curve met P = 10 zeer weinig afwijkt van de 

experimentele gegevens. Voor de andere concentraties geldt kwalitatief hetzelfde 

beeld, maar kwantitatief zijn de resultaten iets minder goed (Zie Appendix B). 

Concluderend kunnen we zeggen dat de positieve term slechts een kleine 

temperatuur-afhankelijkheid vertoont. 

De totale temperatuur-afhankelijkheid wordt dus voornamelijk beschreven door 

de negatieve term. De theoretische temperatuur-gradiënt van deze 2«! term wordt 

gegeven door (zie Appendix D): 

dFR [ 1 3Eg dEg] 
dT = -FR T + 9 0x + El =tih)2 dT . (5.9) 

Figuur 5.15 geeft de berekende temperatuurgradiënt voor Zn0•95Mn0•05Se als 

functie van de fotonenergie, voor verschillende temperaturen. Deze curves zijn 

berekend voor P = 15. Een andere waarde van P zal geen invloed hebben op de 

plaats van het maximum of de vorm van de curve. P bepaalt alleen de absolute 

grootte van de temperatuurgradiënt. 

VoorT= 138 Kis een duidelijk geprononceerd maximum zichtbaar dat voor 

hogere temperaturen afvlakt en naar lagere foton~nergieën verschuift. Verder 

valt op dat de temperatuur-gradiënt voor lagere temperaturen, als gevolg van de 

hogere magnetisatie, sterk toeneemt. De onderbroken curve in de figuur geeft de 

verschuiving van het maximum weer. 

Naast een maximum is tevens een nulpunt zichtbaar. In dit nulpunt is de F.R. 

voor temperaturen rond de temperatuur waarvoor dit nulpunt bepaald is vrijwel 

temperatuur-<>nafhankelijk. Als functie van de temperatuur schuift het nulpunt 

naar lagere foton~nergiën. Voor een hoge temperatuur-gevoeligheid moet een 

foton~ergie gekozen worden in de buurt van het maximum. Voor een lage 

temperatuur-gevoeligheid in de buurt van het nulpunt. 
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Figuur 5.15: De theoretische temperatuurgradiënt van de Faraday-rotatie van 
Zno.n7Mno.023Se als functie van de foton-energie voorT= 198 K, T = 297 Ken 
T = 972 K. De onderbroken curve verbindt de maxima. 

§ 5.7.4 Transmissie 

De transmissie van ZnMnSe is een mede bepalende factor voor de eventuele 
toepasbaarheid van de Faraday-rotatie. (zie§ 1.1, Inleiding). De gemeten 
transmissie Tg is direkt gerelateerd aan de gemeten reflectie Rg en de gemeten 
absorptie Ag via 

(5.10) 

De enkelvoudige reflectie R van ZnMnSe is onbekend. Ter vereenvoudiging van 
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17G, figuur 51, pag. 399): 

R ~:: 0.2 ± 0.05 . 

Bij afwezigheid van meervoudige reflecties en voor d groot genoeg geldt voor de 

absorptie van straling in een vaste stof [GEL88]: 

(5.11) 

waarin I de intensiteit, 10 de invallende intensiteit, d de dikte van het preparaat, 

R de reflectie<oëfficiënt enK de absorptie<oëfficient voorstelt. 
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Figuur 5.16: De absorptie coëffficiënt van Zn1_xMnxSe als functie van de 

foton-energie onder de aanname dat R = 0.~, bij T = ~97 K. 

In figuur 5.16 zijn de uit de metingen bepaalde absorptie<oëfficiënten uitgezet als 

functie van de foton-energie voor T = 297 K. Duidelijk te zien is dat de absorptie 
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naar de bandkant toe sterk toeneemt en dat deze stijging eerder inzet voor grotere 

mangaan-concentraties. Dit is in overeenstemming met de experimentele gegevens 

in§ 5.7.2. 

De parameter die de bruikbaarheid van het Faraday-effect voor magneto-optische 

devices karakteriseert is de verhouding tussen de F.R. en de absorptie-coëfficiënt 

K. In figuur 5.17 is deze verhouding weergegeven als functie van de foton--energie 

voor Zn0.1177Mn0•023Se. 
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Figuur 5.17: De verhouding Faraday-rotatiejabsorptie-coëfficiënt als junctie van de 

foton-energie voor Zno.877Mno. 023Se. 

Er treedt een maximum op bij 2.05 eV. Naar de bandkant toe zien we echter een 

sterk toenemende verhouding I FR/K I· De Faraday-rotatie neemt hier blijkbaar 

sneller toe dan de absorptie. In hoofdstuk 7 vindt een afsluitende discussie plaats, 

waar o.a. dit punt nader aan de orde komt. 



Hoofdstuk 6: ZnMnTe 

In dit hoofdstuk komt de verbinding Zn1_xMnxTe aan de orde. Na een beknopte 

beschrijving van de bekende eigenschappen, relevant voor dit onderzoek (§ 6.1 

t/m § 6.6) worden de metingen besproken in (§ 6. 7). 

§ 6.1 Kristalstruktuur 

De ternaire verbinding Zn1_xMnx Te kristalliseert in een kubische zogenaamde 

zine-blende struktuur. Mangaan kan tot hoge fracties (0.86) gesubstitueerd 

worden op de plaats van Zn. Een beschrijving van deze struktuur is reeds gegeven 

in § 5.1. Wanneer Se als Te wordt gelezen geeft figuur 5.1 de zine-blende 

struktuur weer van Zn Te 

§ 6.2 Preparatie 

Het smeltpunt van ZnMnTe is 1293 oe. Daarmee behoort deze verbinding tot de 

materialen met een niet al te hoog smeltpunt. Voor x< 0.10 zijn grote 

(> 0.5 cm3) één-kristallen te realiseren. Voor x> 0.10 is de kwaliteit beduidend 

minder. De door ons gebruikte preparaten zijn in Warsau,Polen, op het Institute 

of Technical Physics (WAT) gegroeid met behulp van Bridgman technieken. Voor 

een uitgebreide toelichting zie Appendix A. 

§ 6.3 Energie-gap 

De temperatuur- en compositie-afhankelijkheid van de energie-gap tussen 

conductie- en valentieband is met behulp van elektro-reflectie en golflengte 

gemoduleerde reflectie gemeten door Stankiewicz [STA88b]. Figuur 6.1 geeft de 

variatie van de energie-gap als functie van x enT. 

De numerieke waarden luiden: 

Eg(x) = 2.250 + 0.487x, voor T = 300 K 

Eg(x) = 2.298 + 0.565x, voor T = 200 K 

Eg(x) = 2.346 + 0.641x, voor T = 100 K 

Eg(x) = 2.380 + 0.71lx, voorT= 10K 
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dEg/dT (x= 0.10) = -4.98.10-4 eV /K 

dEg/dT (x= 0.20) = -{).54.10-•ev /K 

Een buiging van het verloop van de energie-gap als functie van x, zoals in 

ZnMnSe, wordt niet waargenomen in ZnMnTe! 

Zn ·Ml Te ·-· . Zn Mn Te ·-· . 
>2. 
0 x 
IE: u 300K 

lal 
z 
1112.5 

1 I 

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 

x 

0.10 

!50 100 ISO 200 250 300 
TEMPERATURE ( K) 

Figuur 6.1: De x- en T-afhankeliikheid van de energie-gap van Zn1_xMnxTe 
kristallen naar {STA88b J 

§ 6.4 Magnetisatie 

De magnetisatie vertoont in de hoge temperatuur-, lage magneetveld-limiet een 

Curie-Weiss gedrag (zie § 3.5): 

x=---
T + eoX 

(6.1) 

Uit susceptibiliteits-metingen van McAlister et al. [MCA84] zijn 9 0 en C0 te 

bepalen: 

9 0 = 831 ± 63 K 

C0 = (28 ± 2)·10-3 emu/gK. 
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In figuur 6.2 wordt de magnetische susceptibiliteit gegeven voor x= 0.37 als 

functie van de temperatuur. 
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Figuf.!,r 6.2: De statische magnetische susceptibiliteit van Zn0•63 Mno. 37Se als functie 
van de temperatuur in een veld van 1k0e. Voor T > 50 K vertoont x een perfect 

Curie- Weiss gedrag. Naar [McA84J. 

Voor hoge concentraties neemt de magnetisatie af door de toenemende invloed 

van antiferromagnetisch gekoppelde paren. (zie § 3.5.1). Dit effect komt onder 

meer tot uiting in de grootte van de opsplitsing van het exciton-niveau. De 

volgende paragraaf gaat hier nader op in. 

§ 6.5 Excitonen 

De ligging van het energieniveau van het vrije exciton als functie van de 

mangaanfractie x wordt gegeven in figuur 6.3 voor drie temperaturen. 

De numerieke waarden zijn: 

Erx = 2.271 + 0.518x, voor T = 300K 

Erx = 2.365 + 0. 721x, voor T = SOK 

Erx = 2.376 + 0.820x, voor T = lOK. 
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Figuur 6.9. Vrije exciton-energieën, aangegeven met A, en de lokale mà.ngaan

energieën als functie van x in CdMnTe en ZnMnTe {LEEBB J 

De temperatuur-afhankelijkheid voor het temperatuur-interval 80-300 K kan 

bená.derd worden met [LEE88]: 

dErx/dT = (4.3+9.2x)1o-4eV/K. 

Het exciton-niveau splitst in een magneetveld op in 4 niveau's. Figuur 6.4 geeft 

hier een voorbeeld van voor Zn0•85Mn0•15Te bij T = 1.6 K [TWA83b]. 

Uit deze opsplitsing is met behulp van formule 76 (§ 3.8) No( a - {J) te bepalen. 

Dit is door meerdere onderzoekers gedaan. In tabel 6.1 volgt een overzicht. 

Ref. N0a (eV) No/J (eV) N0( a- IJ)( eV) 

TWA83b 0.20 ± 0.04 -1.12 ± 0.24 1.32 ± 0.28 
AGG86 0.19 ± 0.02 -1.11 ± 0.05 1.30 ± 0.07 
BAR85 0.18 ± 0.01 -1.05 ± 0.06 1.23 ± 0.07 
TWA84b 0.19 ± 0.01 -1.09 ± 0.08 1.28 ± 0.09 

Tabel 6.1: Experimentele waarden voor N0a en N0{J voor Zn1_xMnxTe. 
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Figuur 6.4: De energieën van het vrije exciton als functie van het magneetveld ·voor 

Zno. 85Mn0•15 Te bijT= 1.6 K naar [TWA89b}. 

Wordt de exciton-opsplitsing van de sterke component als functie van het 

magneetveld uitgezet voor verschillende x, dan valt op dat voor x= 0.15 de 

grootste opsplitsing optreedt. In figuur 6.5. is dit weergegeven. Dit maximum in 

de opsplitsing is direkt gerelateerd aan de magnetisatie. Vergelijking 6.1 voorspelt 

een verzadiging van de magnetisatie bij x::~ T/80 (zie § 3.5.1). Voor lage 

temperaturen treedt de verzadiging volgens vergelijking 6.1 al op bij kleine x. 

Deze vergelijking is echter niet meer geldig voor lage temperaturen. Voor dit 

temperatuur-regiem wordt gebruik gemaakt van de empirische formule (3.17) in 

§ 3.5.1. Deze vergelijking voorspelt verzadiging voor Xeff ::~ T/80• Met name bij 

lage temperaturen, waar de invloed van de antiferromagnetisch gekoppelde paren 

toeneemt, is Xeff beduidend kleiner dan x. Voor hogere temperaturen neemt de 

deze invloed af. Het "omslagpunt" in figuur 6.5 gemeten bij T = 1.6 K, zal voor 

hogere temperaturen dan ook hoger liggen dan x= 0.15. 
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Figuur 6.5: Exciton-opsplitsing van de sterke component voor Zn1_xMnxTe voor 
verschillende x; a) naar {TWA89b~ T = 1.6K en b} naar {BAR85~ T = 1.86K. 

§ 6.6 Faraday-rotatie 

Door Bartholomew et al. is de Faraday-rotatie van Zn1_xMnx Te gemeten. Figuur 

6.6 en 6.7 geven respectievelijk de x- en T-afhankelijkheid voor de F.R. weer 

[BAR86]. 
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Figuur 6.6: a) Verdet-constante van Zno. 997Mno. 003 Te voor verschillende 
temperaturen. b} Magneetveld-afhankelijkheid van de F.R. gemeten bij 2.29eV en 

5.5 K {BAR86 J 



-73-

0.03 ,-----r----r----~----.------. 

~ 0.02 

..... -0.01 

~ 
a: 
~ -0.02 

• )(. 0.0 

0 )(. 0.003 
6 )(. 0.02 
0 )(. 00!1 

• )(. 00!1 

D )(. 0.10 

D 

D 

D 

• 

D 

• 
0 

-

-0.03 ~1.4:-----:,'=.6-----,;L:.B:-. ----::2-!-:.0:------:2:1-:.2:---..J 

PHOTON ENERGY ( eV) 

Figuur 6. 7: Faraday-rotatie van Zn1_xMnx Te voor verschillende x bij T = 900 K. 

De twee metingen van x = 0.05 hebben betrekking op twee verschillende kristallen 

{BAR86J 

Wat opvalt is de sterke toename bij lage temperaturen (T < 20 K), de positieve 

bijdrage voor x< 0.10 en de daarmee samenhangende tekenwisseling van de F.R. 

voor grotere x. 

§ 6. 7 MetiJlgen 

Er is gemeten aan drie preparaten. Tabel 6.2 geeft de concentraties mangaan en 

de dikte d. 

Zn1.xMnxTe 

x d(mm) 

0.00 1.658 
0.10 1.299 
0.208 1.113 

Tabel 6.!: Overzicht van de gemeten preparaten Zn1.xMnx Te. 

Elk preparaat is gemeten bij drie temperaturen. In § 6.7.1 wordt het 

karakteristieke verloop van de F.R. behandeld. § 6. 7.2 geeft de x-afhankelijkheid 

en de temperatuur-afhankelijkheid wordt besproken in § 6. 7.3. Tot slot volgt in 
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§ 6. 7.4 de transmissie. Appendix C geeft een overzicht van alle metingen en 

berekeningen aan Zn1_xMnx Te. 

Wanneer in het vervolg van dit hoofdstuk gesproken wordt van het één-oscillator 

model, dan wordt hier het model uit § 3.8 mee bedoeld met daarin gesubstitueerd 

de waarden voor de parameters zoals in§ 6.1 t/m § 6.5 gegeven. 

§ 6. 7.1 Karakteristieke verloop 

Figuur 6.8 geeft de experimenteel gemeten Faraday-rotatie van Zn0•90Mno.toTe 

bijT= 301 Ksamen met theoretische krommen naar het één--oscillator model uit 

§ 3.8. 
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Figuur 6.8: Faraday-rotatie van Zno. 90MnD.l0Te experimenteel (o) en theoretisch 

(-) voor verschillende P, bij T = 901 K. 
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In figuur 6.8 is duidelijk hetzelfde karakteristieke verloop te zien als bij 

Zn1_xMnxSe, namelijk een positieve F.R. voor kleine foton-energieën, die stijgt 

naar een maximum waarna de curve sterk omlaag buigt en negatief wordt vlak 

tegen de bandkant Evenals in ZnMnSe wordt daarom verondersteld dat de F .R. 

zowel een positieve als een negatieve term bevat. De laatst genoemde 

correspondeert met de vrije-exciton-{)psplitsing. Deze veronderstelling is te 

toetsen door de gemeten F.R. van ZnTe, geschaald ten opzichte van de bandgap 

van Zn1_xMnxTe, af te trekken van de gemeten F.R. van respectievelijk 

Zno. 11oMn0•10Te en Zn0•7112Mn0•208Te. ZnTe vertoont namelijk alleen een positieve 

bijdrage aan de F.R. (zie hoofdstuk 7, figuur 7.1). Is de veronderstelling juist, dan 

moet het één-<>scillator model de resterende F.R. goed kunnen beschrijven. 

Figuur 6.9 geeft de gecorrigeerde curve voor Zn0•792Mn0.208Te bijT= 297 K. 
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Figuur 6.9: Faraday-rotatie van Zno. 792Mno.208 Te verminderd met de F.R. van 
ZnTe die geschaald is ten opzichte van de bandgap. Tevens zijn gegeven 
theoretische voorspellingen aan de hand van het één-oscillator model voor 
T=!97K. 



-76-

Experiment en theorie vertonen dezelfde tendens, hoewel de buiging van de 

experimentele curve groter lijkt te zijn. Andere concentraties en temperaturen 

geven hetzelfde beeld. Een waarde van P = 25 ± 5 geeft de beste theoretische 

beschrijving voor foton~nergieën dicht bij de bandkant. 

§ 6. 7.2 x-;dbankelijkheid 

De F .R. voor verschillende mangaanconcentraties bij T = 297 K is gegeven in 

figuur 6.10. 
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Figuur 6.10:Faraday-rotatie van Zn1_xMnxTe voor verschillende z bijT= !97 K. 

De gemeten F.R. komt zeer goed overeen met de experimentele waarden gemeten 

door Bartholomew et al. (zie§ 6.6}. De andere temperaturen vertonen kwalitatief 

hetzelfde beeld. Voor grotere x neemt de invloed van de negatieve term, c.q. de 

exciton-bijdrage, toe. Voor x = 0.208 is de F.R. zelfs negatief over het hele 
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energie-interval. Op grond van de gemeten exciton-opsplitsing als functie van het 

magneetveld (zie§ 6.5) wordt een maximum van de F.R. verwacht voor x> 0.15. 

In figuur 6.10 is te zien dat de F.R blijft toenemen voor grotere x. Blijkbaar ligt 

het "omslagpunt" hoger dan x = 0.208. 

§ 6. 7.3 Temperatuur-afhankelijkheid. 

Figuur 6.11 geeft voor drie verschillende temperaturen de F.R. voor 

Zn0•110Mn0•10Te weer. 
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Figuur 6.11: Faraday-rotatie van Znc,. 110Mno. 10 Te bij T = 197 K, T = 901 K en 

T=985K. 

Dezelfde tendens als voor ZnMnSe is zichtbaar. Bij hogere temperaturen wordt de 

positieve term belangrijker ten opzichte van de negatieve. Analoog aan de bij 

ZnMnSe gevolgde procedure wordt de temperatuur-afhankelijkheid van de termen 

afzonderlijk bepaald (zie § 5.8.3.). Figuur 6.12 geeft het verschil in F.R. tussen 
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twee verschillende temperaturen, experimenteel en theoretisch voor 

Zn0•90Mno.t0Te met P = 25. 
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Figuur 6.1!: ll.FR = FR(TJ - FR(TJ, als functie van de foton-energie, voor 
Zno. 90Mn0•10 Te. Voor de berekende curven geldt P = 25. 

Het verschil tussen de experimentele gegevens en de berekende curven geeft, 

binnen het gebruikte model, de temperatuur-afhankelijkheid van de positieve 

term weer. Uit figuur 6.12 blijkt dat voor Zn0•110Mno.10Te vooral vlakbij de 

bandkant sterke temperatuur-afhankelijkheden optreden. Voor kleinere 

foton~ergieën is een redelijke overeenkomst tussen theorie en experiment 

zichtbaar. Voor Zn0•7112Mn0•208Te is het beeld ongeveer hetzelfde, hoewel de 

afwijkingen daar iets groter zijn. Deze nemen echter eveneens toe naar de 

bandkant, zodat het kwalitatieve beeld hetzelfde is. De afwijkingen zijn 

significant groter dan in het geval van ZnMnSe. Concluderend kan daarom gezegd 

worden dat de positieve term een temperatuur-afhankelijkheid heeft die toeneemt 

voor energieën dichter bij de bandkant. 



-79-

De negatieve term wordt beschreven met het één-oscillatormodeL De 

temperatuurgradiënt van de Faraday-rotatie wordt gegeven door formule (5.4) (§ 
5.8.3, zie ook Appendix D). Berekeningen voor Zn0•792Mn0.208Te met P = 25 zijn 

weergegeven in figuur 6.13. De figuur lijkt veel op figuur 5.15, waar de 

temperatuurgradiënt voor Zn0•946Mn0•056Se is weergegeven. Voor de discussie van 

de temperatuur-a.fhankelijkheid wordt hier dan ook naar verwezen (§ 5.8.3). 
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Figv,ur 6.19: De theoretische temperatuurgradiënt van de F.R. van 

Zno.792Mn0•208 Te voorT= 197 K, 297 Ken 966 K. 
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§ 6.7.4 1r~DBissie 

De transmissie van ZnMnTe is een mede bepalende factor voor de eventuele 

tOepasbaarheid van de Faraday-rotatie. Op dezelfde wijze als in § 5.9 voor 

ZnMnSe is de absorptie berekend. De reflectie-coëfficiënt R voor ZnTe is gegeven 

in [LAN), Vol3, band 176, figuur 3, pagina 403: 

R::: 0.30 ± 0.05 

Transmissie en absorptie hangen direkt samen volgens formule (5.10). In figuur 

6.14 wordt de uit de metingen bepaalde absorptie-coëfficiënt gegeven voor ZnTe, 

Zn0•90Mn0.10Te en Zn0.792Mn0•208Te. 
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De absorptie neemt sterk toe naar de bandkant. Deze stijging neemt sneller toe 

voor grotere mangaanconcentraties. Blijkbaar heeft een grotere 

mangaanconcentratie een verhoogde absorptie tot gevolg. 

Tot slot van dit hoofdstuk wordt in figuur 6.15 de verhouding tussen de Faraday

rotatie en de absorptie-coëfficiënt FR/K, gegeven. 
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Figuur 6.15: De verhouding Faraday-rotatie/absorptie-coëfficiënt als functie van de 
foton-energie voor Zno. 182Mn0•208 Te. 

Er is een duidelijk extremum zichtbaar voor 2.0 eV. Daar is de verhouding 

I FR/KI het grootst. Dit gedrag is duidelijk anders dan voor ZnMnSe. In de 

algemene discussie in hoofdstuk 7 zal hierop worden teruggekomen. 



Hoofdstuk 7: Discussie 

§ 7.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt een afsluitende discussie gegeven. Aan de hand daarvan 

worden in hoofdstuk 8 conclusies en aanbevelingen geformuleerd. Achtereenvolgens 

komen aan de orde: de meetopstelling (§ 7.2), de metingen (§ 7.3) kwalitatief 

(§ 7.3.1) en kwantitatief(§ 7.3.2), en andere verbindingen (§ 7.4). 

§ 7.2 De meetopstelling. 

De metingen aan ZnMnTe komen goed overeen met metingen verricht door 

Bartholomew et al. [BAR86] (zie § 6.7.2). Dit geeft aan dat de opstelling 

betrouwbaar is. Toch zijn er een aantal punten waarop verbetering mogelijk is. 

De b~dbreedte in de golflengte is van de orde 10 - 20 nm. Zoals in § 4.7 al is 

toegelicht heeft dit invloed op de metingen. De gemeten Faraday-rotatie zal met 

name voor energieën vlak bij de bandkant kleiner zijn dan in werkelijkheid. Een 

ver~tering aan de opstelling zou dan ook het gebruik van een laser kunnen zijn. Het 

frequentie-afhankelijk meten wordt dan wel een probleem, tenzij een dye-laser wordt 

gebruikt. 

Een tweede punt van kritiek betreft de ellipticiteit. De ellipticiteit van het lege 

systeem is gemeten, deze is zeer klein (0.5 %), zie§ 4.4. De ellipticiteit, veroorzaakt 

door het preparaat, is stilzwijgend verwaarloosd. Metingen hieraan hebben niet 

plaatsgevonden, en zouden in een vervolg van dit onderzoek moeten worden 

verricht. De beste manier om voor de ellipticiteit te corrigeren is door de 

meetprocedure te veranderen. Bij elk meetpunt wordt dan het maximum en het 

minimum in de transmissie bepaald door de polarisatoren ten opzichte van elkaar te 

verdraaien. De ellipiticiteit kan hieruit bepaald worden. Daar dit een zeer 

bewerkelijke meetprocedure is verdient het aanbeveling hier een stappenmater met 

computer aan te koppelen. 

Het laatste punt betreft de gevoeligheid. Met de relatief eenvoudige opstelling (zie 

figuur 4.3) is een grote gevoeligheid bereikt. Mechanische trillingen en fluctuaties in 

het afgegeven vermogen van de lamp vormen een beperkende factor. Hogere 
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gevoeligheden zijn echter in het kader van dit onderzoek niet nodig. De opstelling 
voldoet prima. 

§ 7.3 Metingen 

§ 7.3.1 Kwalitatief 

Het kwalitatieve verloop van de Faraday-rotatie als functie van de foton-energie is 

voor ZnMnSe en ZnMnTe hetzelfde. In beide gevallen bevat de Faraday-rotatie 

zowel een positieve term als een negatieve. V oor hogere x en lagere temperaturen 

wordt de negatieve term dominanter. Blijkbaar is deze term meer afhankelijk van 

de temperatuur en van de Mn-fractie dan de positieve term. De basis-verbindingen 

ZnSe en ZnTe vertonen alleen een positieve term. Wanneer deze term, geschaald ten 

opzichte van de bandgap van de Mn-houdende verbinding, afgetrokken wordt van de 

Faraday-rotatie van deze laatste verbinding blijkt de overblijvende term redelijk 

goed te beschrijven met het één-oscillator model uit § 3.8 met daarin gesubstitueerd 

de waarden voor de parameters zoals gegeven in hoofdstuk 5 en 6. Blijkbaar kan de 

negatieve term geassocieerd worden met de exciton-overgang. De overgang(en) 

waarmee de positieve term geassocïeerd moet worden is (zijn) niet duidelijk. Wel 

kan . geconcludeerd worden dat deze overgang niet of in een zeer geringe mate 

beïnvloed wordt door de sp-d exchange-interactie. 

§ 7.3.2 Kwaumtitatief 

Figuur 7.1 geeft de metingen van ZnTe, ZnSe, Zn0.792Mn0.208Te en Zn0.s77Mno.o23Se 

weer. De curves voor ZnTe en ZnSe zijn globaal in overeenstemming met de 

literatuur-gegevens. Figuur 7.2 geeft een overzicht van de Faraday-rotatie van de ll

VI verbindingen gemeten bijT= 90 K door Balkanski et al. [BAL68]. 

In figuur 7.1 is duidelijk zichtbaar dat door het substitueren van Mn de F.R. van 

teken wisselt en de grootte van de F.R. toeneemt. Het verschil in grootte van de 

F.R. tussen Zn0.792Mn0.208 en Zn0.977Mn0.023 wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door 

het verschil in de mangaanconcentratie. Er is echter nog een extra factor die 

hieronder wordt toegelicht. 

Aangezien de grootte van de F.R. voornamelijk bepaald wordt door de negatieve 

term en deze redelijk goed beschreven wordt met de één-oscillator theorie uit § 3.8, 
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kan de F.R. van ZnMnSe en ZnMnTe voor gelijke concentraties en gelijke 
temperatuur met behulp van deze theorie vergeleken worden. 
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Figuur 7.1: De Faradafrrotatie van Zno. 792Mno. 208 Te, Zno. 977Mno.023Se ZnTe en 
ZnSe bij T = 297 K. 
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Figuur 7.2: Faradafrrotatie van 11-VI verbindingen bij T = 90 K {BAL68 }. 



-85-

Wanneer in de één-oscillator theorie de foton-energie buiten beschouwing gelaten 

wordt, bepalen drie factoren de grootte van de Faraday-rotatie (zie § 3.8, formule 

3.50). Dit zijn de constante P, de magnetisatie en N0(a- IJ). P is bepaald uit de 

metingen. Tabel 7.1 geeft de waarden van P voor ZnMnTe, ZnMnSe en CdMnTe. 

p Ref. 

ZnMnSe 15 ± 5 "' 
ZnMnTe 25 ± 5 "' 
CdMnTe 35 [FUR88a) 

Tabel 7.1: Waarden van P voor verschillende verdunde magnetische halfgeleiders. 
"' =dit afstudeerverslag. 

De magnetisatie wordt bepaald door x, T en de Curie-Weiss constante 9 0• Voor 

vaste x en T zijn alle parameters bekend (voor 9 0 zie tabel 3.2, § 3.6.3) en kan de 

grootte va.n de Faraday-rotatie bepaald worden. Tabel 7.2 geeft voor x = 0.10 en 

T = 297 K de waarde van de voorfactor in vergelijking (3.50) in§ 3.8. 

Materiaal p (T + xëoX) No( a-IJ) 

ZnMnSe 6.0x10-3 deg/cmG 
ZnMnTe 8.6x10-3 degfcmG 
CdMnTe 11.2x1Q-3 deg/cmG 

Tabel 7.2: Voorfactor in de één-oscillator theorie in § 9.8 voor verschillende 
materialen. 

In tabel 7.2 is te zien dat ZnMnTe een grotere Faraday-rotatie vertoont dan 

ZnMnSe, maar kleiner dan de Faraday-rotatie voor CdMnTe. Voor lagere 

temperaturen en hogere x worden de onderlinge verschillen nog groter. 
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Op grond van bovenstaande berekeningen zou voor de toepassing van het Faraday

effect in een magneto-optisch device de keuze tussen deze drie materialen op 

CdMnTe vallen. Er is echter nog een andere factor die belangrijk is in deze, 

namelijk de absorptie. 

Voor toepassingen van de Faraday-rotatie in magneto-optische devices is de 

verhouding tussen de Verdet-constante en de absorptie een belangrijke factor. 

Omdat gegevens over de absorptie van CdMnTe in de literatuur niet gegeven zijn, is 

de vergelijking daarmee onmogelijk. Wel zijn ZnMnSe en ZnMnTe onderling te 

vergelijken. In figuur 7.3 is de verhouding FR/K voor Zn0.877Mn0•023Se en 

Zn0. 782Mn0.208Te gegeven (zie ook figuur 5.17 en figuur 6.15). 
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Figuur 7.9: De verhouding van de Faraday-rotatie {FR} en de absorptie-coëfficiënt 

{K} als functie van de foton-energie voor Zno. 792Mno.023 Te en Zno. 971Mno.02sSe. 
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In figuur 7.3 is te zien dat de maximale I FR/KI voor Zn0. 792Mn0.0208 Te aanzienlijk 

groter is dan voor Zn0.977Mn0.023Se. Deze verhouding is bepalend voor de 

toepasbaarheid van de Faraday-rotatie in een magnet<H>ptisch device voor 

d1 < d < d2, waarbij d, d1 en d2 diktes van het preparaat zijn. Voor d < d1 is de 

absorptie zo klein dat alleen de grootte van de Faraday-rotatie bepalend is. 

Daarentegen is de absorptie vanwege zijn grootte juist de bepalende factor voor 

d > d2. Ter bepaling van d1 en d2 gaan we uit van: 

I/Io = {1-R)2 e-Kd , (7.1) 

waarin I de doorgelaten intensiteit, I0 de invallende intensiteit en R de reflectie

coëfficiënt is. We stellen dat de absorptie bepalend is voor de toepasbaarheid van de 

Faraday-rotatie voor: 

e-Kd < 0.10 . (7.2) 

Deze grens is arbitrair evenals de grens waarbij we stellen dat de absorptie geen 

invloed heeft op de toepasbaarheid van de Faraday-rotatie: 

e-Kd > 0.90. (7.3) 

Afhankelijk van de grootte van K kunnen nu uit (7.2) en (7.3) d1 en d2 bepaald 

worden. Voor de bepaling van K keren we terug naar figuur 7.3. Te zien is dat voor 

Zno.7g2Mn0.208Te de verhouding I FR/KI maximaal is voor 2.0 eV. De waarde van 

K bij 2.0 eV is 17.6 cm-1• Met deze waarden volgt voor d1 en d2: 

dl= 60 pm, 

d2 = 1.3 m.m. 

Wordt dezelfde redenering toegepast op Zn0.977Mn0.023Se dan volgt (K bij 2.0 eV is 

8 cm-1): 

dl = 134 pm, 

d2 = 2.9 mm. 
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Samenvattend kan het volgende overzicht gegeven worden van wat het meest 

geschikte materiaal voor een toepassing bij kamertemperatuur in een magneta

optisch device en bij welke foton-energie dit zou moeten plaatsvinden. V oor 

d < 60 p,m is Zn0.7g2Mn0.208Te het meest geschikt. De foton-energie moet, aangezien 

de absorptie te verwaarlozen is, zo dicht mogelijk bij de bandkant gekozen worden. 

Daar is de Faraday-rotatie het grootst (zie figuur 7.1). Voor 60 p,m < d < 1.3 mm 

kan het beste gebruik gemaakt worden van Zn0•792Mn0.208Te bij een foton-energie 

van 2.0 eV. Voor 1.3 mm < d < 2.9 mm is Zn0.977Mn0.023Se bij 2.0 eV het meest 

geschikt. Voord > 2.9 mm is vanwege de hoge absorptie geen van beide materialen 

te gebruiken. V oor deze dikte moet gedacht worden aan bijvoorbeeld glas. De 

Faraday-rotatie voor de glassoort Dy3•-AI-Si heeft een Verdet-constante van (DRI). 

V glas= 4.5.10-3 x degfcmG. 

Op zich is deze waarde niet groot, maar de absorptie in glas is zeer klein. Daar 

treedt nog een meetbare transmissie op bij diktes tot enkele centimeters. 

Een rekenvoorbeeld leert dat voor een preparaat Zn0.792Mn0.208Te van 1 mm dikte 

met een Verdet-constante van 0.03 degfcmG een veld van 1.5 T vereist is om een 

hoekverdraaiing van 450 te creëren. Voor een dun preparaat van 60 pm dat zo dicht 

bij de bandkant kan worden gemeten dat de Verdet-constante 0.5 degfcmG 

bedraagt is een even groot veld vereist. 

Er is nog een andere factor van belang voor een eventuele toepassing. Vaak wordt 

het liefst gebruik gemaakt van een goedkope en kleine laserdiode. Een vluchtig 

onderzoek leert dat deze voornamelijk op de markt zijn in de gebieden 1.67eV -

1.36eV en 1.06eV - 0.89eV (zie appendix F). De foton-energieën van deze lasers 

corresponderen helaas niet met de optimale foton-energieën van de hier onderzochte 

verdunde magnetische halfgeleiders. 

Samenvattend kan gezegd worden dat hoewel Zn0.7112Mn0.208Te een relatief grote 

Faraday-rotatie vertoont, de benodigde magneetvelden te groot zijn om direkt aan 

een toepassing bij kamertemperatuur in een magneto-optisch device te denken. 

Bovendien zijn er geen goedkope lasers voor het ideale foton-energie interval. 
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§ 7.4 Andere verbindingen. 

Er zijn summier nog enkele metingen gedaan aan Zn1_xFexSe, PbSnMnTe en 

SnMnTe. De laatste twee verbindingen vertonen een ferromagnetische interactie. 

Aangezien alle andere gemeten verbindingen een antiferromagnetische interactie 

hebben, is het interessant om de invloed van bovenstaande ferromagnetische 

interactie op de Faraday-rotatie te onderzoeken. Van de groep verbindingen 

Zn1_xFexSe zijn drie verbindingen doorgemeten, voor x = 0.025, 0.0621 en 0.10. 

Tabel 7.3 geeft de maximaal gemeten Verdet-constante. 

x VdegfcmG 

0.025 5.4·10-4 

0.0621 7.0·10-4 

0.10 6.2·10-4 

Tabel 7.9: De maximaal gemeten Verdet-constante voor Zn1_xMnxSe voor 
verschillende x. 

In tabel 7.3 is te zien dat de Verdet-constantes klein zijn in vergelijking met de 

corresponderende Mn-houdende verbinding. 

De metingen aan PbSnMnTe en SnMnTe konden, vanwege de grote absorptie in 

deze kristallen in het golflengtegebied 400- 1100 nm, niet plaatsvinden. Vergelijking 

van alle A\~xMnxBVLverbindingen op kristalgroei, energie-gap, exchange-parameters 

en Curie-Weiss temperatuur levert naast ZnMnTe en ZnMnSe één kandidaat op die 

veelbelovend lijkt: Hg1_xMnx Te. 

Hg1_xMnx Te is bij lage temperaturen (T = 820 oe) met de Bridgman methode vrij 

eenvoudig te groeien tot een fractie x = 0. 75 (zie appendix A). De energie-gap is te 

variëren tussen -o.3 eVvoor x= 0 tot 2 eVvoor x= 0.75, zie figuur 3.3. Voor de 

exchange-constanten zijn twee waarden gerapporteerd: N0( a-P) = 2.1 en 

N0( a-{:J) = 1.0 (zie tabel 3.2). De Curie-Weiss temperatuur 9 0 = 500 ± 10 (zie tabel 

3.1). De absorptie en de fractie mangaan waarbij de magnetisatie verzadigt, zijn 

niet bekend. 



Hoofdstuk 8: Conclusies en aanbevelingen 

§ 8.1 Conclusies 

Ten aanzien van de meetopstelling: 

Het meetpricipe van magneetveld-gemoduleerd meten is een gevoelige techniek. De 

meetopstelling gebaseerd op dit meetpricipe bereikt gemakkelijk een gevoeligheid 

van 10-s deg. Wel treden enkele systematische fouten op als gevolg van de 

bandbreedte en ellipticiteit van de gebruikte lichtbundel. Deze manifesteren zich 

met name wanneer de absorptie groot wordt. 

Ten aanzien van de metingen: 

De Faraday-rotatie in ZnMnTe en ZnMnSe is samengesteld uit een positieve en 

negatieve term. Voor hogere x en lagere temperaturen neemt de invloed van de 

negatieve term toe. De negatieve term wordt redelijk goed beschreven door het één

oscillator model en kan dus geassocieerd worden met de vrije exciton-overgang. De 

overgang(en) waarmee de positieve term geassocieerd moet worden is (zijn) niet 

duidelijk. Wel kan geconcludeerd worden dat deze overgang niet of in zeer geringe 

mat~ beïnvloed wordt door de sp-d exchange-interactie. Voor de factor P uit het 

één-oscillator model uit § 3.8 geldt voor ZnMnSe P = 15 ± 5 en voor ZnMnTe 

P = 25 ± 5. ZnMnTe vertoont een grotere Faraday-rotatie dan ZnMnSe, maar 

kleiner dan CdMnTe. Dit is in overeenstemming met de één-oscillator theorie. Voor 

lagere temperaturen en hogere x neemt het onderlinge verschil verder toe. 

De grootst gemeten Verdet-<onstante bij kamertemperatuur is voor ZnMnTe 

V= 0.04 (degfcmG) voor x= 0.208 en voor ZnMnSe V= 0.025 (degfcmG) voor 

x = 0.023. De bruikbaarheid van de Faraday-rotatie voor een magneto-optisch 

device hangt af van de dikte van het preparaat. In tabel 8.11s een overzicht gegeven 

van welk preparaat bij welke dikte en welke foton-energie het meest geschikt is. 
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d Preparaat foton-energie( e V) 

d < 60 IJ.ffi Zno. 792Mno.2os Te 2.32 
60 p,m < d < 1.3 mm Zno. 792Mno.2os Te 2.0 
1.3 mm < d < 2.9 mm Zno. 977Mno.o23Se 2.0 
d > 2.9 mm - -

Tabel 8.1 Overzicht van de best bruikbare preparaten voor een magneto-optische 
toepassing als functie van de dikte van het preparaat. Tevens is de meest !{Unstige 
foton-energie gegeven. 

Voor een rotatie van 450 zijn velden vereist van 1.5 T. Een eenvoudige toepasingin 

een magneto-optisch device is zodoende vooralsnog niet zonder meer te 

verwezelijken. 

Voor ZnMnSe treedt in de Faraday-rotatie bij T = 137 K verzadiging op voor 

x> 0.05. In ZnMnTe is geen verzadiging gemeten voor x < 0.208. vanwege het 

verschil in de sets preparaten voor ZnMnSe en ZnMnTe qua dikte, concentratie 

mangaan en kwaliteit is echter geen goede vergelijking te maken. 

De temperatuurafhankelijkheid is niet groot. Wanneer de temperatuur verlaagd 

wordt van 297 K naar 137 K neemt de Faraday-rotatie voor energieën dicht bij de 

bandkant, slechts een factor 2 toe. 

§ 8.2 Aanbevelingen. 

De meetopstelling kan op een aantal punten verbeterd worden. Om de bandbreedte 

te verkleinen kan in plaats van een wolfraambandlamp in combinatie met een 

monochromator, een laser gebruikt worden. De ellipticiteit veroorzaakt door het 

preparaat kan door een verandering in de meetprocedure bij elke meting bepaald 

worden. Hiertoe moet het maximum en het minimum in de transmissie bepaald 

worden door de polarisatoren ten opzichte van elkaar te verdraaien. Aangezien dit 

een bewerkelijke procedure is wordt aangeraden een stappenmater in combinatie 

met een computer in de opstelling op te nemen. 



-92-

Metingen kunnen het beste aan dunne preparaten wet een dikte d ::: 0.5 mm 

plaatsvinden. De transmissie is dan groot, zodat gevoeliger gemeten kan worden. 

Het is de moeite waard om de verbinding HgMnTe nader te onderzoeken. De 

bekende gegevens over de eigenschappen van deze verbinding (zie § 7.4) duiden op 

een grote Faraday-rotatie voor een foton-energie van 0.12 eV (10 ISIIl) met x > 0.10 

(FUR82]. De bandgap van deze verbinding is te varieren tussen -0.3 eV en 2.0 eV. 

Met name in verband met golflengte-interval waar goedkope lasers in te verkrijgen 

zijn, is dit zeer interessant. 
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Appendix!: Iristalgroei van AlltnBVI- verbindingen. 

De preparatie van de verdunde magnetische halfgeleiders AIIJnBVI wordt 
uitgebreid beschreven in [SEI88] door Giriat en Furdyna. In tabel V tot 
en met VII wordt hier een schematisch overzicht van gegeven. 

Kleine AIIJnBVI kristallen kunnen makkelijk gegroeid worden door middel 
van : 

a) de chemische transportmethode, 
b) de damp transport methode (CVD en PVD). 

Bij de chemische transport methode wordt een andere stof gebruikt als 
transport agent (vaak Iodine). Bij de damp transport methode (Physical 
Vapour Deposition) wordt het kristal gevormd door de neergeslagen damp. 
Voordelen van deze methoden zijn : 

I) de verschillende componenten behoeven geen voorbewerking 
te ondergaan in tegenstelling tot bij de Bridgman 
methode (zie verderop), 

2) de procestemperatuur is over het algemeen lager dan bij 
smeltprocessen. 

Nadelen van de dampgroeitechniek zijn echter: 
I) de lage groeisnelheden 
2) kleine typische afmetingen van het kristallijne 

materiaal. 
Bet grote nadeel van de chemische transport methode is de aanwezigheid 
van de transport agent in de uiteindelijke verbinding. 

Smeltgroei door middel van Bridgman technieken daarentegen biedt 
mogelijkheden tot het groeien van grote kristallen. Op grond van hun 
smelttemperatuur zijn de !IIJnBVI- verbindingen onder te verdelen in 
drie groepen: 

I] de lagere smeltpunt materialen,T < IIOO C: 
(o.a. BglnBVI en CdlnTe) 
Deze worden in het algemeen gegroeid in verzegelde silicium 
ampullen. 
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2] de midden smeltpunt materialen, 1100 < T < 1300 C: 
(o.a. CdlnSe en ZnlnTe) 
Het smeltpunt ligt in de orde van de tempertatuur waarop de 
silicium ampul zacht wordt. Deze stoffen worden daarom gegroeid in 
een silicium ampul die gegoten is in een dikwandige grafieten tube 
(FIS]. Voor hogere concentrates mangaan is deze methode echter niet 
zo geschikt omdat het mangaan bij deze temperaturen met silicium 
reageert. 

3] de hoge smeltpunt materialen, T > 1300 C: 
(CdlnS, ZnlnSe, ZnlnS) 
Bij deze temperaturen is de silicium ampul zeer zacht. Silicium kan 
hier dan ook niet als smeltkroes worden gebruikt. Hiervoor gebruikt 

men doorgaans dan ook grafieten of ceramische smeltkroezen in een 
hogedruk oven. Debska at all (DEB84] geeft echter een methode 

waarbij het gebruik van hoge drukken overbodig wordt. Hij maakt 
gebruik van een zogenaamde "Inductie RF-coil" waardoor hij 20 kV 
s~uurt met een frequentie van 500 kHz. De grafieten smeltkroes is 
een RF-susceptor waardoor deze plaatselijk verhit wordt. 

Tabel I: smeltpunten van de binaire JllB~ verbindingen 
en de lnB~ verbindingen. 

s.p.(DC) 

In Te 1165 
In Se 1510 
InS 1530 
HgTe 670 
HgSe 779 
HgS · 825 
Cd Te 1098 
Cd Se 1260 
CdS 1405 
ZnTe 1293 
ZnSe 1526 
ZnS 1722 
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IIIST!LGIOEI 

D.e preparatie van de !IIJnBVI verbindingen vindt meestal plaats vanuit 
de binaire verbindingen. Deze worden gevormd uit de elementen. 
Commercieel geleverde elementen oxideren vrij snel en moeten daarom 
eerst gezuiverd worden. 

Zuiveren van de start elementen 
Een zuiverheid van 6N tot 7N 1 is over het algemeen voldoende om de 
binaire componenten te kunnen groeien. Kwik kan door middel van dubbel 
of triple vacuüm distillatie in quarts tubes gemakkelijk aangezuiverd 
worden. Voor telluur en seleen is dubbel vacuüm distillatie voldoende, 
echter zone scheiding moet aansluitend plaatsvinden. Zwavel kan 
gezuiverd worden d.m.v. triple vacuüm distillatie, cadmium en zink door 
dubbel vacuüm distillatie. 
De opslag van bovenstaande elementen moet gebeuren in verzegelde glazen 
tubes die in vacuüm geplaatst zijn. 
Voor mangaan is het verhaal iets gecompliceerder. langaan oxideert 
namelijk zeer snel, zo snel dat het al oxideert tijdens het overbrengen 
van _het .angaan van het etsbad (HN0 3 ) naar de smeltkroes. De beste 
methode is sublimeren. Het 7-ln verandert in a-ln dat veel minder snel 
oxideert. Voor deze sublimatie is een hoog vacuüm vereist en een 
temperatuur van circa Iooooc. leestal moet twee maal gesublimeerd 
worden. 

1 6N = 99,9999 1. = Io-• vervuiling; 7N = 99,999991. = Io- 5 vervuiling 

De binaire verbindingen 
De binaire verbindingen worden met bridgman technieken gegroeid. Over 
het algemeen is de groei hiervan relatief aakkeiijk vanwege de lage 
smelttemperaturen (zie tabel I). In tabel 11 wordt een overzicht gegeven 
van de verschillende procedures bij de groei van de verschillende 
binaire verbindingen. 
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Tabel 11: Kristalgroei van de AIIB~ verbindingen 

PROCEDURE U PIERKINGEN 

HgTe Tmax = 700°C,Tmin = 420°C Quarts ampul voldoet; 
gedurende 24 uur. Daarna makkelijk te groeien. 
totaal op 700 C om te 
laten smelten. 

HgSe Tmax = 700°C,Tmin = 420°C Quarts ampul voldoet: 
gedurende 24 uur. Daarna makkelijk te groeien. 
totaal oo 79ooc. 

HgS Tmax = 700°C,Tmin = 42ooc elementen hebben een hoge 
gedurende 24 uur. Daarna dampdruk: dikwandige 
totaal op 8350C quarts ampul aanbevolen 

Cd Te Temperatuur gedurende 2 à Quarts ampul voldoet 
3 uur van kamertemp. op 
laten lopen tot 11oooc 

makkelijk te groeien 

Cd Se Tmax= 1000°C,Tmin = 700°C Quarts ampul; reaktie 
gedurende enkele uren vindt plaats beneden de 

smelttemperatuur 

CdS T~x= 1000°C,Tmin = 440°C zie CdSe 
ge urende enkele uren 

ZnTe T~x= 1000°C,Tmin = 900°C zie CdSe 
ge urende enkele uren 

ZnSe Tmax= 1000°C,Tmin = 700°C zie CdSe 
gedurende enkele uren 

ZnS Tmax= 1000°C,Tmin = 44ooc zie CdSe 
gedurende enkele uren 

De A11 B~ verbindingenhebende eigenschap dat ze een veel lagere 
dampdruk hebben dan hun elementen. Dit is een zeer bruikbare eigenschap 
omdat alle ongewenste niet gereageerde elementen makkelijk uitgedereven 
kunnen worden door het verhitten van het mengsel. Deze eigenschap is 
specifiek voor de AIIB~ verbindingen. 
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In Tabel III wordt een overzicht gegeven van de groei van de lnB~ 
verbindingen: 

Tabel III: kristalgroei lnB~ 

PROCEDURE OPIERKINGEN 

In Se In verpoederen, daarna 
met Se mengen en in een 

duurt lang, enkele dagen 

vacuum verzegelde quarts 
ampul enkele dagen in de 
oven met Tfin= 700°C en 
Tmax= 1000 C. 

In Te In en Te in quarts ampul zeer makkelijk en snel 
5 minuten in een hete wel poly kristallijn 
oven, quenchen in lucht 

InS zie lnSe, Tmin= 450°C 

. Preparatie van de Al I lnB~ verbindingen 
In tabel IV wordt het maximale percentage mangaan gegeven dat de DIS kan 
bev~tten zonder meerfasig te worden. 

Tabel IV: de maximale percentages mangaan in de !IIJnB~ verbindingen 

X ma x 

HglnTe 0.75 
HglnSe 0.38 
HglnS 0.37 

CdlnTe 0.77 
CdlnSe 0.50 
CdlnS 0.45 

ZnlnTe 0.86 
ZnlnSe 0.57 
ZnlnS 0.60 

In Tabel V tot en met VII wordt een uitgebreid overzicht gegeven van de 
groei procedures van de verschillende verdunde magnetische 
halfgeleiders. 
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T b 1 V K . t 1 a e . ns alg;roe1 van n - ver 1n 1ngen. . Cdl BVI b' d' 

CdlnTe CdlnSe CdlnS 

s.p. (°C) 1098 1260 1450 

Xmax 0.77 0.50 0.45 

letbode Bridgman Bridgman 1. sinteren + 
annealen 

2. Bridgman 

3. chemisch transp. 

4. Inductie-warmte 

Procedure Starttemp. = 112ooc Starttemp. = 121ooc !.poederen, mengen 
dT/dx = 50°Cfcm dT/dx = 50°Cfcm pillen persen bij 
v = 4 mm/uur v = 4 mm/uur 13.5 Kbar. Verze-

gelen in vacuum. 
4 maal 100 uur 
annealen op T=lOOO, 
T=800, T=700, T=600 
Quenchen in lucht 
2.zelfde procedure 
als bij 1. nogmaals 
annealen op T=1000 
in N2/B2S ataosfeer 
ampul in oven aet 
Argongas P=40-100kg 
fcm2.1 uur annealen 
op I45ooc, dan aet 
v = 30 am/uur uit 
oven laten zakken 

3. Transport agent: 
lodine 10 mgfca3 

lweek in oven op 
T = 950°C. 
4. Bridgaan door 
inductie-wamte 

typ.afm. d = 15mm,x = lOOmm orde cm3 I. poly-kristallijn 
2. orde • 3 

3. 5x!Ox1• 
4. orde 1 cm3 

macrosc. zeer goed goed I.poly-kristallijn 
kwaliteit start verhouding start verhouding 2.meer In dan in de 

blijft behouden blijft behouden start verhoudinf 
3.start verb.blij t 
4. zeer goed 

opmerking quartsampul voldoet dikwandige quarts I.quarts voldoet 
ampul aangeraden 2.hoge temp, hofe 

drukken: moei ijk 
4.gebruik grafiet 

B.ef. [Tri8I] [Kha83] I. 1Vie68] 
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Tabel VI: Kristalgroei van ZnlnB~- verbindingen. 

ZnlnTe ZnlnSe ZnlnS 

s.p.(DC) 1295 1500 1722 

X ma x 0.86 1. 0.10 0.60 
2. 0.57 
3, 0.57 

letbode Bridgman 1. Bridgman Chemisch Transport 
2.Chemisch Transp. 
3.Inductie-warmte 

Procedure Starttemp. = 1310DC 1. pillen persen, sinteren + Iodine 
dT/dx = 500C enkele dagen sinte- (transport-agent) 
v = 4 mmfuur ren op T = 1100DC op Tmax= 1000°C en 

Starttemp. = I52ooc Tmin= 980°C 1 week 
dT/dx = 50DC 
v = 4mm/uur 

2.met 10 mgfcm3 
Iodine ongeveer 1 
week in de oven op 
Tmax= 1000°C en 
Tmin= 980°C. 

3.In gesloten gra-
fiet ampul binnen 
een inductiespiraal 
op T = 1600DC en 
v = 10 mmfuur 

typ. afm. groot voor x < 0.10 1.orde cm3 0.5 cm3 voor x<O.I5 
0.5 cm3voor x>O.IO 2.orde mm3 mm3 voor x>0.15 

3. 9 x 10 mm 

macrosc. voor x<0.10 goed 1. goed start verhouding 
kwaliteit 2.start verhouding blijft behouden 

blijft behouden 
3.zie 2. 

opmerking silica ampul in l.hoge drukken en dit is de enige 
grafieten huls hoge temp: moeilijk methode vanwege 
In reageert met Si 2.kleine afm. hoge smelttemp. 
bij deze temp 3.veel belovend 

Ref [Fur83] 1. ~Se.S8l [Sem88] 
2. Sem88 
3. Deb84 
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Tabel VII: kristalgroei van RglnBVI . 

lglnTe lglnSe I ginS 

s.p. (OC) 670 790 825 

Xmax 0.75 0.38 0.37 

letbode Bridgaan Bridgman ??? 

Procedure evacueren tot 10e-5 Starttemp. = goooc ??? 
torr, sealen, in de dT/dx = ??°C/cm 
oven: 24 u T=45ooc v = 1 mm/uur 
48 u T=82ooc. 
starttemp. = 82ooc 

dT/dx = 10°C/cm 
v = 1 mm/uur 

typ.afm. 1.5 cm3 1.5 cm3 ??? 

macrosc. door grote segrega- redelijk,zie RglnTe In schijnt tetrahe-
kwaliteit coëfficiënt een dische structuur te 

grote compositie- stabilizeren 
' gradient in groei-

richting 

opmerking vloeistof-vast lijn als enige DIS een 
valt niet samen~ cinnebar structuur 
geen homogene kris-
tallen. 

B.ef [Kan82] [Sem88] [Paj77] 
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Appendix B: Metingen en berekeningen aan ZnMnSe 
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Appendix D: Afleiding dFR/ dT 

De temperatuurgradiënt van de Faraday-rotatie wordt bepaald door te differentiëren 

naar de temperatuur. 

d(FR) U ( x ] ( ] ( f1.2w2 J} dT = dTlp T + é 0x No(a- {i) (El- f1.2W2)312 

(D.1) 

met: 

(D.2) 

F 2 = N 0( a - {i) , (D.3) 

(D.4) 

w~ E0 uit formule (3.50) gelijkgesteld is aan Eg· 

(D.5) 

~ -x 1 
dT = (T + é 0x)2 = -F t=-T-=+~9oX- ' (D.6) 

dF dE f1.2w2 3E dE äfl = -3EgdTg (E 2 - fL2W2)512 = -F 3 (E 2 - gf1.2W2) är , 
. g g 

(D.7) 

zodat: 

d(FR) [ 1 3E dE] 
--ar=-FR T + eoX+(Eg2 -VW2)W . (D.8) 
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Appendix E: Bandbreedte van de monochromator 
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AppendixF 

. Laserdiodes 

Laserdiodes zijn er in vele soorten en maten. Materiaal is over het algemeen AlGaAs 

of InGaAsP. Van de volgende bedrijven is het aanbod onderzocht: Mitsubishi, 

Philips, Hitachi Ltd. 

Philips 

Type Ap(nm) P 0{mW) 

CQL20 780 3 
CQL21D 780 3 
CQL60A 820 5 
CQL61A 820 20 
CQL62A 820 40 
CQL63A 820 5 

CQF50 1300 3 
CQF51 1300 1.5 
·CQF52 1300 0.5 
CQF55D 1300 3 
CQF56D 1300 1.5 
CQF53 1550 1 
CQF57D 1550 2 
CQF58D 1550 1 
516CQF-D 850 3 
CQF24 850 10 
CQF30 850 25 
CQF31 850 35 
CQF32 850 40 
CQF33 850 25 
CQF34 850 35 
CQF35 850 40 
CQF40 850 15 
CQF41 850 25 
CQF42 850 40 
CQF45D 1300 10 
CQF46D 1300 20 
CQF47D 1550 10 
CQF48D 1550 15 
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Hitachi 

Type A(nm) P 0(mW) Prijs Fl 
10-10-88 

Hl7801E 760-800 5 177,-
HL7801G 760-800 5 181,-
HL7802E 760-800 ? 737,-

HL83311E 800-850 5 1314,-
HL83UG 800-850 5 1348,-
HL8312E 800-850 7.5 2255,-
HL8314E 800-850 30 4476,-
HLP1400 800-850 15 986,-
HLP1500 800-850 6 2633,-
HLP1600 800-850 15 1949,-

HLP5400 1200-1400 5 7331,-
HLP5500 1200-1400 1.5 9331,-
HLP5600 1200-1400 1.5 8952,-

HLP1221A 1170-1230 3 9631,-
HLP1221B 1170-1230 0.7 11.036,-
HLP1221C 1170-1230 1.2 10.765,-

HL1321P 1270-1330 14.322,-
HL1321SP 1270-1330 19.603,-
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Mitsubishi 

Type Materiaal Temp. Àp(nm) P 0(mW) Prijs Fl 
(DC) min/typ/max 10-lHS 

ML2701 AlGaAs -40/70 795/850/905 8 693,-

ML3101 AlGaAs -40/60 795/830/905 3 226,-
ML3401 

ML4102 AlGaAs -40/60 765/780/795 3 104,-
ML4402 
ML4402A 
ML4102A 

ML4405 AlGaAs -40/60 740/750/760 3 ? 

ML7611 AlGaAs -20/70 1280/1300/1330 5 :i: 5000,-
ML7701 
ML7901 

ML8611 lnGaAsP -20/70 1180/1200/1230 5 ? 
ML8701 

ML9611 lnGaAsP -20/70 1520/1550/1580 5 ? 
ML9701 


