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Verantwoording. 

Tijdens mijn afstudeerperiode aan de Tecbnische Universiteit 

Eindhoven binnen de groep Magnetische Ordeningsverschijnselen heb 
ik onderzoek verricht op het gebied van verdunde rnagnetische half

geleiders (Dil~ted Magnetic Semiconductors). 
Het af studeerwerk anvatte verschillende facetten waarvan er 

in dit verslag een uitgelicht is, namel~"k het onderzoek aan 

Pbl-x-yS~Te, een nieuwe DMS waarin het unieke feit zich voor
doet dat de vrije ladingsdragers rnagnetische f ase-overgangen l~"ken 
te induceren. Dit onderzoek, dat nog in de verkennende fase ver
keert, is tot stand gekanen vanuit de samenwerking met het Institute 
of Physics, Polish Acedamy of Sciences (Warsaw, Poland). 

Gedurende het overige deel van de af studeerperiode zijn er 

metingen gedaan aan andere DMS zoals Zn1_~Se en Zn1_~Te: De 

resultaten van deze bijdrage worden grotendeels gedekt door een 
tweetal publicaties, te weten: 

A.Twardowski,C.J.M.Denissen,W.J.M.de Jonge,A.T.A.M.de Waele, 

M.Demianiuk,R.Triboulet, 

"Spin glass behaviour of Zn 1-xMnxSe and Zn 1-xMnxTe 

semimagneti c semiconductors", 

Solid State Comm. 59 (1986) 199. 

W.J.M.de Jonge,A.Twardowski,C.J.M.Denissen, 

"The relevance of longe range interactions in 

diluted magnetic semiconductors", 

to be published. 

Deze artikelen liggen ter inzage bij de groep Magnetische Ordenings
verschijnselen. 



Samenvatting. 

In de verdunde magnetische halfgeleider (Diluted Magnetic 

Semiconductor) Pb1-x-ySnyMnxTe kan de dichtheid van de mobiele 
ladingen vrij eenvoudig gevarieerd warden tussen globaal 1019 en 
1021 cm- 3

• Het blu1<t dat beneden 3·1020 ladingsdragers per cm3 

Pb0 • 25 Sn0 • 72 Mn 0 • 03 Te zich gedraagt als een paramagneet, terwijl 
erboven een abrupte overgang naar de ferranagnetische toestand 

plaatsvindt. Dit effect is nog niet eerder geobserveerd en biedt 
de unieke gelegenheid an onder overigens identieke anstandigheden 
de wisselwerking tussen het magnetische en vrije ladingen subsysteem 

te veranderen. De fysische achtergrond van het mechanisme zowel 

als het optreden van een kritische ladingsdragersdichtheid is nog 
onbegrepen. 

Teneinde meer kwantitatieve gegevens te verkrijg~ over d~ 
sterkte, de radiele afhankelu1<heid en het teken van de interacties 
zijn er soortelu1<e wannte en susceptibiliteit metingen verricht aan 
PbSnMnTe, welke in dit verslag gepubliceerd warden. De afha!".kelijk
heid van de ladingsdragersdichtheid en de canpositie staan hierbij 
centraal. 

Pb 0 • 25 Sn0 • 12Mn0 • 03 Te met een ladingsdragersdichtheid p = 7·1020 

cm- 3 vertoont magnetische ordening beneden 3.7 Ken een positieve 
Curie-Weiss temperatuur (4.0 K) bevestigt de gemiddeld ferranagne
tische interactie. Verlaging van de gatendichtheid tot 8·10 19 cm- 3 

doet de ordening verdwijnen en de susceptibiliteit wijst op paramag
netisch gedrag. 

Pb0 • 275 Sn0 • 72Mn 0 • 005Te, p = 5·1020 cm- 3 en Pb 0 • 33 Sn0 • 6 ~Mn 0 • 03 Te, 
p = 3·1020 cm- 3

, kennen beide ferranagnetische ordening. Echter, 

veel duidelu1<er dan bij het eerdergenoande sample is nu boven de 
ordeningstempera~..ltlr additionele magnetische entropie aanwezig. Af
w:U1<ingen van Curie-Weiss gedrag onderstrepen dit. De overgang naar 

de ferranagnetische toestand in Pb0 • 25 Sn0 • 72Mn 0 • 03Te, vanaf p = 



3·1020 cm- 3
, kan hiermee in verband gebracht worden, rnaar ook de 

gewijzigde canposities (Mn- en Sn-concentratie) kunnen dit gedrag 
bel.nvloeden. 

De hoge tanperatuur susceptibiliteit en soortel~"ke warmte 
bieden de mogel~"kheid tot kwantificatie van de magnetische inter

acties. Vergel~"king met de RKKY-interactie (wisselwerking tussen 

gelocaliseerde manenten via verstrooiing van mobiele ladingen) 

leert dat deze lange dracht wisselwerking het magnetische gedrag 
van PbSnMnTe niet afdoende kan verklaren. Met name het optreden 

van de kritische gatendichtheid is niet consistent met het RKKY
model. 
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Hoofdstuk 1. Inleiding. 

Verdunde rnagnetische halfgeleiders (Diluted ~gnetic Semi

conductors of Semi-Magnetic ~emi-Conductors) genieten de laatste 
jaren een steeds toenemende belangstelling. Binnen de groep Mag
netische Ord~ingsverschijnselen richt deze interesse zich vooral 

op het rnagnetische gedrag van zulke systemen. Een verdunde rnagne
tische halfgeleider bestaat doorgaans uit een (II-VI)-(II-V)- of 
(IV-VI)-groep halfgeleider, waarin het rnagnetische Mn 2+ (S = 5/2) 

gesubstitutioneerd is. De rnaterialen Cdl Mn Te, (Zn1 Mn ) zAs3· en -x x -x x 
Hg1_xMnxTe z:ijn bekende voorbeelden. De substitutie van de rnagneti-
sche ionen binnen het het 'niet'-rnagnetische (diamagnetische) gast

rnateriaal veroorzaakt een aantal interessante, vaak nieuwe effecten. 
Zo kennen we b:ijvoorbeeld de gigantische Zeanan-opsplitsing van elek
tronen en excitonen energie..~iveaus, de grote Faraday~rotatie en de 
grote negatieve rnagneto-weerstand. Alle zijn een gevolg van de inter

actie tussen de elektronen en de gelocaliseerde rnagnetische rnanen
ten. Brandt en Moshchalkov [BRA84] hebben deze eigenschappen onlangs 
samengevat. 

De rnagnetische eigenschappen van de (II-V)- en (II-VI)-groep 

OMS vertonen een zekere gelijkenis. Zo is er de zogenaamde spinglas
overgang, welke zich onder andere uit in een cusp in de susceptibi
liteit bij lage tanperaturen [MYD86J. De Mn-spins vriezen hierbij in 

willekeurige richting vast, beneden de freezing-ternperatuur; deze 
is afhankel~1< van de concentratie Mn en de dracht van de rnagnetische 
interactie. Denissen [DEN86] heeft aangetoond <lat de interactie 
tussen de randan verdeelde Mn-ionen genri.ddeld antiferranagnetisch 
en longe-range is, tot Mn-concentraties ver beneden de percolatie
limiet. Beschouwingen ten aanzien van de ioniciteit (of covalentie) 
en de band-gap van de systanen wijzen erop dat de interacties tussen 
de ladingsdragers en rnagnetische rnanenten tot stand kanen via super-
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exchange of het Bloernbergen-Rowland mechanisme. De RKKY-interactie, 
bekend als zijnde overheersend binnen metallische spinglazen zoals 
CuMn en AgMn, speelt duidellj"k geen rol. 

In de (IV-VI)-groep serni-magnetische halfgeleiders llj"kt de 

RKKY-interactie wel een rol te spelen. Deze longe-range wisselwer

king kant tot stand tussen mobiele ladingsdragers en de gelocali
seerde mornenten, de zogenaamde intraband-interactie. Sn1 t.vln Te en -x x 
Ge1_xt.vlnxTe kennen beide ferranagnetische ordening, wellicht veroor-
zaakt door de RKKY-interactie [MAT70,COC74]. Daarentegen vertoont 

Pb1_xt.vlnxTe, een derde (IV-VI)-groep DMS, weer de eerdergenoernde 
spinglasovergang en antiferranagnetische longe-range interactie 
[ESC84,KAR85,BAR86]. 

Recentellj"k is er een publicatie verschenen over een geheel 
nieuw verschijnsel binnen de DMS, de door vrije ladingsdragers ge
induceerd ferranagnetisme in Pb1 Sn t.vln Te, een mengverbindino--x-y y x -<e 

tussen Snt.vlnTe en PbMnTe [S1D86].De ladingsdragersdichtheid, in dit 
- . 

p-type materiaal de gatendichtheid, is in PbSnMnTe erg hoog en kan 

eenvoudig gevarieerd warden tussen circa 1019 en 1021 cm- 3
• De 

soortellj"ke warmte, susceptibiliteit en magnetisatie van de verbin

ding Pb 0 • 25 Sn0 • 12 t.v1n 0 • 03Te tonen een sterke afhankellj'kheid van de 
vrije ladingen. Het materiaal gedraagt zich voor p<3.· 102 0 cm- 3 als 
een paramagneet, terwijl voor hogere gatenconcentraties typisch 
ferranagnetische ordening optreedt. Hiermee is PbSnt.vlnTe de eerste 
DMS waarbij direct de afhankellj'kheid van vrije ladingsdragers op de 
magnetische eigenschappen bestudeerd kan warden. Het fasediagram van 
deze quarternaire verbinding bevat dus naast de canpositieparameters 
x en y ook een derde parameter, de gatendichtheid p. 

Het onderzoek zoals het beschreven wordt in dit verslag geeft 
een eerste aanzet an meer kwantitatieve gegevens te verkrijgen over 
de sterkte, de radiele afhankellj'kheid en het teken van de interacties 
in PbSnt.vlnTe. Hiertoe zijn soortelijke warmte- en susceptibiliteit

metingen verricht, niet alleen aan Pb0 , 25 Sn0 • 12 t.v1n 0 • 03Te met variabele 
p, rnaar vooral ook aan samples met een afwlj"kende t.vln- en Sn- concen-
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tratie. Dit laatste an een indruk te krijgen hoe het rnagnetische 
gedrag bel.nvloed wordt door de canpositie te veranderen. De ver
schillende preparaten worden in hoofdstuk 2 van dit verslag genoand. 

In dit hoofdstuk worden tevens de metingen door Story et.al. [ST086] 

aan Pb
0

• 25 Sn
0

•
12

Mn
0

•
03

Te kort samengevat, metals doel een inleiding 
te geven over het rnagnetische gedrag van deze systemen. 

Hoofdstuk 3 bevat een theoretisch gedeelte over de RKKY-inter

actie welke de oorzaak zou kunnen zjjn van de rnagnetische eigen

schappen van PbSnMnTe. De beperkingen van deze door vrije ladingen 

gel.nduceerde longe-range interactie zullen eveneens aangestipt wor
den. De vorm en grootte-orde van de experimentele rnagnetische soor
tellj"ke warmte en susceptibiliteit doen denken aan een Mean Field
achtige benadering voor een verzameling rnagnetische manenten. Over 
deze Mean Field theorie volgt ook een en ander in hoofdstuk 3. Het 
theoretische gedeelte wordt afgesloten met een beschouwing over 
Hoge Temperatuur serie Expansies (H1E) van de partitie-functie van 

- ·• 

een rnagnetisch systeem. Hiennee kunnen exacte uitdrukk.ingen gevonden 
worden voor de soortellj"ke wa.rmte en susceptibiliteit, (ver) boven 
de ordeningstemperatuur. Deze methode zal een zeer krachtig rniddel 
bllj"ken an aan de gemeten soortellj"ke warmte en susceptibiliteit 

rechtstreeks interactie-sterkten te verbinden. 
In hoofdstuk 4 worden de resultaten van de gemeten soortellj"ke 

warmte en dynarnische susceptibiliteit getoond. De metingen zijn ver
richt met apparatuur van de groep Magnetische Ordeningsverschijnselen, 
bij lage temparaturen (0 .4 < T < 50 K). De soortellj"ke warmte valt 

uiteen in twee delen, te weten zonder en met een uitwendig rnagne
tisch veld. Laatstgenoernde informeert vooral over de veldbelvloeding 

van de (ferro-) rnagnetische ordening, welke bij verschillende prepa
raten gemeten is. De soortellj"ke warmte data lenen zich verder voor 
interpretatie ten aanzien van de eventuele ordening, het verloop in 
de buurt van de ordeningstemperatuur, het gedrag bij hoge tempera
turen (H1E) , de rnagnetische entropie en dergellj"ke. Soortgellj"ke be
schouwingen volgen ook bij de dynarnische susceptibiliteit-rnetingen; 
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dit is de susceptibiliteit gemeten in een wisselend, klein magneet
veld. De resultaten van de diverse metingen warden tenslotte gecon
fronteerd met de Mean field benadering en de RKKY interactie. 

De conclusies, maar vooral ook de suggesties ten aanzien van 

dit verkennende onderzoek naar het effect van vrije ladingen op de 

magnetische kenmerken van PbSnMnTe warden beschreven in het afslui

tende hoofdstuk 5. 
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2.1. Overzicht. 

In het eerste gedeelte van dit hoofdstuk, paragraaf 2.2, zal 

de nadruk liggen op de tot dusver bekende rnagnetische eigenschappen 
van PbSnMn.Te. In het bijzonder zal de door ladingsdragers gel.ndu

ceerde overgang van para- naar ferranagnetisme, geobserveerd door 
Sory et.al. [ST086], beschreven worden. Maar ook de plaats van 

PbSnMnTe binnen de verdunde rnagnetische halfgeleiders en in het 
bijzonder binnen de (IV-VI)-groep Jlv1S, zal nader toegelicht worden. 

Paragraaf 2.3 geeft een beschrijving van de preparaten, waar
aan de soortel~Ke wannte en susceptibiliteit-rnetingen verricht zijn. 
Enige aanvullende infonna.tie over vooral de structuur-van PbSnMnTe 
vindt ook z'n plaats in deze paragraaf. 



pag. 6 

De (IV-VI)-groep semirnagnetische halfgeleiders onderscheiden 
zich duidelu1c van die van de (II-V)- en (II-VI)-groep, zoals in de 

inleiding reeds genoemd is. Het is alleen de lange dracht van de 
magnetische interacties, tot Mn-concentraties ver beneden de per
colatie-lirniet, waarover wijnig twijfel bestaat [DEN86]. Vertonen de 
(II-V)- en (II-VI)-materialen (CdMnTe,(ZnMn) 2As 3 ,HgMnTe en derge

lu1ce) een spinglas-overgang en is de gemiddelde interactie anti
ferromagnetisch, in de (IV-VI)-groep DMS is dit gedrag alleen bekend 
van Pb1 Mn Te [AND80,BAR86,ESC84]. Andere verdunde systemen uit -x x 
deze groep, zoals sn1_xMnxTe, Ge1_xMnxTe en mengverbindingen als 
Pb1 Sn Mn Te, kenmerken zich door overwegend ferranagnetische -x-y y x · 
interacties [CCC74,HAM79,IN080,MAT70,SON76]. In plaats van een spin-
glas-overgang wordt ferromagnetische ordening waargenanen. De rela
tief hoge vrije ladingsdragersdichtheid in deze gedegenereerde-·half

geleidende materialen (orde 1020 -1021 cm- 3
) zou een RKKY-achtig 

interactiemechanisme effectief kunnen ma.ken. Hiermee wordt vaak ge
poogd de ferranagnetische interacties te verklaren. De (II-V)- en 
(II-VI)-groep DMS en ook PbMnTe hebben daarentegen ladingsdichtheden 
van 10 15 -10 19 cm- 3

• Echter, ook andere factoren bepalen de effec
tiviteit van de RKKY-interactie. We denken daarbij aan de mobiliteit 
van de vrije ladingen en de mate van overlap tussen de golffuncties 
van het Mn 2+ en de ladingsdragers. In paragraaf 3.2 kanen we hierop 
nog terug. 

De recentelu1c in de belangstelling gekanen quarternaire ver-
binding Pb1 Sn Mn Te bezit een aantal interessante, voor DMS -x-y y x 
unieke magnetische eigenschappen. Ook de kristalpreparatie kent een 
interessant aspect. Isothenne annealing van de volgens de Brigdman 
methode gegroeide kristallen (met Mn-concentraties tot 20 a 30 %), 

in een geschikte angeving (Te of Se), kan de ladingsdragersdichtheid 
bemvloeden. De temperatuur en de duur van de behandeling zijn hier-
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bU van primair belang. Van een preparaat kan nu vrij eenvoudig de 
gatendichtheid (de geleiding wordt in deze materialen verzorgd door 
de gaten) gevarieerd worden tussen circa 8·10 19 en l.4·1021 cm- 3

• 

Dit biedt de l.ll1ieke gelegenheid an de magnetische eigenschappen van 
eenzelfde preparaat (x en y constant) als functie van de dichtheid 

aan vrije ladingsdragers te bestuderen. 
In de inleiding is reeds genoernd dat de gatendichtheid een 

essentiele factor is voor het magnetische gedrag van PbSnMnTe. Dit 
in tegenstelling tot bwoorbeeld SnMnTe, waar variatie in p de 
ferrCTIJGl.gnetische interactie slechts marginaal verandert [MAT70]. 
Metingen door Story et.al. [S'ID86] tonen aan dat de magnetische 

eigenschappen van Pb 0 • 2 5 Sn0 • 7 2Mr1 0 • 0 3 Te, p variabel, een sterke ga
tendichtheid-afhankellj'kheid vertonen. Uit de experirnentele soorte

lUke warmte, susceptibiliteit en magnetisatie concludeert men dat 
voor p > 3·1020 cm- 3 ferranagnetische ordening optreedt bU Helium

tanperaturen. Een piek in de soortellj'ke warmte en Curie-Weiss gedrag 
van de susceptibiliteit (X - C(T-e)- 1

) wUzen hier onder andere op. 

Annealing van het preparaat in een Sn-riJ'ke angeving verlaagt de 
gatendichtheid tot bwoorbeeld 8·10 19 cm- 3

• Het materiaal bllj'kt zich 

Figuur 2.1. 

• p:l ~an-i 1=0K 
• p:71oJlcni3 1•41 K 

Pbo.25Sno.72Mn 0 _03 Te: magnetisatie en soor
tel~ke warmte voor p = 7·10 20 cm- 3

; de sus
ceptibiliteit tevens voor p = 1·10 20 cm- 3

; 

uit: (ST086). 
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nu als een paramagneet te gedragen. Dit wordt afgeleid uit de af

wezigheid van een ordeningspiek in de soortel!jke wannte, Curie ge
drag van de susceptibiliteit (X - C T- 1

) en een rnagnetisatie volgens 

de Brillouin-functie. Enkele sprekende voorbeelden van deze rnetingen 
zijn afgebeeld in figuur 2.1. De p-afhankel!jkheid van de ordenings-

of Curie-ternperatuur (Tc) uit de soortel!jke wannte en de Curie-Weiss
temperatuur (8) uit de susceptibiliteit wordt geillustreerd in fi
guur 2.2. De ~rdeningsternperaturen liggen consequent iets lager dan 

de Curie-Weiss-temperaturen. Opvallend is verder de bijna stapvorrnige 

toename van Tc en 8 bij p = 3•1020 crn- 3
, duidend op een abrupte over

gang van para- naar ferranagnetisch gedrag. 
Het zal overduidel!jk zijn dat deze niet eerder geobserveerde 

effecten binnen het gebied van de verdunde rnagnetische halfgeleiders, 
PbSnMnTe tot een uniek systeem ma.ken, waannee de samenhang tussen 
dichtheid van rnobiele ladingen en rnagnetische interacties bestu
deerd kan worden. 

5 - I I I I I I I -
~ 0 
::.: lil 
~ 4 - • 0 -
? • 
0 3 - -

lil 
2 ..... -

0 e 
1 .... 0 • Tc -

0 ..... a CJ -

I I I I I I I 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 

10-20 p [cm-3] 

Figuur 2.2. Fase-diagram van Pbo.25Sno.72Mno.03Te: 
de Curie-Weiss en ordeningstemperatuur 
als functie van de gatendichtheid. 

• 



pag. 9 

2.3. Preparaten en structuur. 

De PbSnMnTe-preparaten zijn gegroeid volgens de Bridgman
methode. Samples tot 20 a 30 % Mn-substitutie (x) kunnen gerea

liseerd worden. De magnetische manenten zijn willekeurig gerang
schikt over een fcc-structuur, welke onderdeel is van de NaCl

structuur van het gehele kristal. Micro-probe analyse bevestigt de 
hanogeniteit van de samenstellende materialen, niet alleen direct 

na preparatie maar ook na het herhaaldelUk. isothenn annealen van 
van de samples. Hall-effect metingen, waannee de gatendichtheid 
van het halfgeleidende materiaal bepaald k.an warden, tonen aan dat 
beneden 100 K de ladingsdragersdichtheid nagenoeg temperatuur
onafhank.elijk is. De dichtheden zoals deze in dit verslag voorkanen 
ref ereren dan ook aan de waarden beneden 100 K. 

In figuur 2.3 wordt een schatting gemaakt van de roostercon
stante van PbSnMnTe. De OMS PbMnTe en SnMnTe vertonen een overeen

kanstige Mn-afhank.elijkheid van de roosterpararneter, namel~"k da/dx = 

....., 
·::. 6.5 - -

-. --::--:::---_ . 
6.4 - ·~ y=O [ -·---

6.3 :·~. y•O ~ -

--l:_ ·-
6-.2 - • Pb1_xMnxTe -

A Sn1_xMnxTe 

6.1 I I I I I 

0 0.05 0.10 0.15 0.20 
x 

Figuur 2.3. Roosterconstante van PbSnMnTe uit 
metingen aan PbMnTe en SnMnTe; zie 
(VAN70) en (SON76). 



pag. 10 

Pbl-x-ySnyMnxTe 

x y 110-zop M a 

CAJ 
naamgeving 

[ %] [%] , [cm-i] [gr] 

3 72 7 266.502 6.347 PSMT [3,72,7E20] 

3 72 0.8 266.502 6.347 PSMT [3,72,8El9] 

0.5 72 5 270.309 6.356 PSMT [0.5,72,5E20] 

3 64 3 273.582 6.358 PSMT [3,64,3E20] 

0 72 7 271.070 6.358 PSMT [0' 72, 7E20 J 

Tabel 2. 1. Preparaten. 

-3.8·10- 3 A per Mn%. Een Vegard-achtige benadering voor de rooster-
pararneter van Pb1 Sn Mn Te leert ons dat: -x-y y x 

a= 6.457 - 0.137·y - 0.380·x cXJ (2 .1) 

De verschillende preparaten welke in dit onderzoek centraal staan 

worden nu in tabel 2.1 nader toegelicht. Hierin vindt men de samen
stelling, de gatendichtheid, het rnassagetal, de roosterconstante en 
de benarning zoals we die in het verslag zullen gebruiken. De rnetingen 
aan Pb 0 • 25Sn 0 • 12Mn 0 • 03Te door Story et.al. ([S1D86] en paragraaf 2.2) 
kunnen aldus met de preparaten PSMT [3,72,7E20] en ~3,72,8E19] aan
gevuld worden, vooral met het oog op kwantificatie van de rnagnetische 
interacties. Gezien de dichtheden van de vrije ladingen (p ~ 3·1020cm- 3

) 

verwachten we zowel para- als ferranagnetisch gedrag. Voor de bestu
dering van de afhankelUkheid van de Mn-concentratie op de rnagnetische 
eigenschappen ztjn we aangewezen op PSMT [0.5,72,SE20]. PSMT [3,64,3E20] 

met de afwiJ°kende Sn-concentratie moet informeren over de structuur
bel.nvloeding van de rnagnetische ef fecten. Het niet-magnetische pre
paraat PSMT [0,72,7E20] dient vooral ter bepaling van de rooster 
soortel~"ke warrnte van [3,72,7E20],[3,72,8El9Jen [0.5,72,SE20], waar

van we hopen dat deze door de Mn-substitutie nauwelUks verandert. 
De magnetische soortel~"ke warrnte is dan het verschil van het experi-
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rnentele resultaat en dat van Pb 0 • 28 Sn0 , 72Te (Cm= Cexp - Clatt). 
De genoemde samples zijn verkregen via Prof. R.R. Galazka, 

Institute of Physics, Polish Acedamy of Sciences (Warsaw, Poland). 

Het is duidelijk dat de preparaten geen systernatisch verloop ken

nen in de rnagnetische concentratie, de Sn- (of Pb-) concentratie 
of de gatendichtheid. Een rneer systerna.tisch onderzoek naar de in

vloed van canpositie en gatendichtheid is in voorbereiding, doch 

valt buiten het kader van dit afstudeerwerk. Er wordt dan ook 

slechts gepoogd an enig voorlopig inzicht te krijgen in enerzijds 

het interactiemechanisrne en anderzijds de ladingsdichtheid- en 

canpositie-afhankelijkheid van het ge:lnduceerde ferranagnetisrne. 



Hoofdstuk 3. Magnetisch gedrag: mechanismen en 
benaderingsmethoden. 

3.1. Overzicht. 
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In de inleiding werd reeds gewezen op het verschil tussen de 
verdunde magnetische halfgeleiders uit de (11-V)- en (11-VI)-groep 

enerzijds en de (IV-VI)-groep anderzijds. Eerstgenoande vertonen een 
spinglas-overgang bij de freezing-temperatuur, tot Mn-concentraties 
ver beneden de percolatie-limiet voor naaste buur interactie. Dit 
laatste duidt op een lange dracht van de magnetische wisselwerki...'lg. 

De magnetische mcmenten interacteren, ondanks de vaak aanzienl]J1<.e 
onderlinge af stand, die zich over vele roosterplaatsen kan uit
strekken. De gemiddelde interactie is in deze verbind;i.ngen ant~
ferranagnetisch. De dracht en de sterkte van de wisselwerking liJ1<.t 
te wijzen in de richting van longe-range super-exchange en/ of het 

Bloembergen-Rowland mechanisme. Super-exchange hangt vooral af van 
de covalentie (of ioniciteit) van de bindingen tussen de Mn 2+- en 

an-ionen [SPA86]. De energie-gap van het halfgeleidende materiaal 
speelt een centrale rol bij het Bloembergen-Rowland mechanisme [BI.DSS, 
LEW80]. Terwijl bij positieve band-gap deze interactie sterk uitdempt 
wordt dit mechanisme, vaak aangeduid met interband-interactie, bij 
een zero-gap halfgeleider effectief. Er zijn geen indicaties die bij 
de (11-V)- en (II-VI)-groep DMS wijzen op een RKKY-achtige inter

actie. Deze lange dracht wisselwerking is afhankeliJ1<. van de mobiele 
ladingsdragers van de verdunde magnetische halfgeleider. 

Binnen de (IV-Vl)-groep systemen is de situatie geheel anders. 
Vertoont PbMnTe [BAR86,ESC84,KAR85] het hierboven uiteengezette mag
netische gedrag, bij SnMnTe, GeMnTe en PbGeMnTe daarentegen wordt 
geen spinglas-overgang geobserveerd en de interacties zijn overheer-
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send ferrcrnagnetisch [COC74,HAM79,IN080,MAT71,SON76]. De RKKY
interactie geef t een redellj'ke beschrijving van het hoge tanperatuur
gedrag van de susceptibiliteit. Deze longe-range interactie kant 

tot stand via de polarisatie van de vrije ladingen door de gelocali
seerde magnetische rnanenten. Men spreekt vaak van intraband-over

gangen. Orndat de gepubliceerde rnetingen aan Pb 0 • 25Sn0 • 72Mr1 0 • 03Te 
[ST086] een sterke gatendichtheid-afhankellj'kheid van de interacties 

laten zien, doet dit denken aan de RKKY-wisselwerking. We zijn trou
wens volledig aangewezen op dit rnechanisrne, andat dit de enige tot 

dusver bekende theorie voor de onderhavige rnagnetische ef fecten 
in de (IV-VI)-groep DMS is. Paragraaf 3.1 geeft een nadere toe
lichting over het RKKY-rnodel, vooral toegespitst op het magnetische 
gedrag van PbSnMrlTe en de tekortkaningen van deze beschrijving. 

Ook uit de experimentele gegevens, zoals de soortellj'ke warrnte 
en susceptibiliteit-rnetingen, kan kwantitatieve inforrna.tie ver
kregen worden over de interacties. Met name kan gebruikt gemaakt 

- ~ -
.worden van de Hoge Tanperatuur Expansies (HTE) van de partitie-
functie van een rnagnetisch systeem. Hierrnee kunnen exacte uitdruk

kingen worden afgeleid voor de hoge tanperatuur limiet van de 
soortellj'ke wannte en susceptibiliteit, narnellj'k Cm = aT- 2 en X = 

C(T-0)- 1 • De grootheden a en 0 ~vatten de gesarmeerde interactie
sterkten. Deze kunnen rechtstreeks geconfronteerd worden met de 
verwachtingen volgens een theoretisch rnechanisrne. In paragraaf 3.3 
worden deze nader gel.ntroduceerd. 

De ladingsdragers in Pb 0 • 25 Sn0 • 72Mr1 0 • 03Te induceren een ferro
magnetisch gedrag, tenninste, als er voldoende vrije gaten voorkomen 
in het systeem (p > 3·1020 crn- 3

). De ferrcrnagnetische ordening bij 

Helium-ternperaturen kunnen we trachten te beschrijven volgens een 
Mean Field benadering, welke in paragraaf 3.4 wordt toegelicht. De 
vorrn van de rnagnetische soortellj'ke warrnte beneden de ordenings
temperatuur wijst onder andere op de rnogellj'ke toepasbaarheid van de 
Mean Field benadering. 

In figuur 3.1 wordt de koppeling tussen het experirr~t en de 
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RKKY 

EXPERIMENT 

scortelij<.e wa.nnte 

susceptibiliteit 

MEAN f"IELD soortel!J<e wai:mte ---benaderillg susceptibiliteit 

Figuur 3.1. Schematische voorstelling van de 
koppeling tussen experiment en 
theorie. 

in dit hoofdstuk te bespreken beschrijvingsmethoden getoond. De san

rnaties van de RKK"Y-interactiesterkten (rJij en rJi/) worden ver
geleken met de experimentele waarden, waarvoor gebruik ganaakt wordt 
van de HIE. Een Mean Field benadering tenslotte levert een overall 
beschrijving van de rnagnetische soortel~K.e wannte en de susceptibi-
1 iteit, zonder overigens uitspraak te doen over sterkte of dracht 
van de interacties. Confrontatie met de experimentele resultaten 
ligt uiteraard ook hier voor de hand. 
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3.2. RKKY - interactie. 

De RKKY-interactie tussen gelocaliseerde 3d5 -elektronen (de 
rnagnetische manenten) en mobiele ladingsdragers wordt gekenrnerkt 
door een lange dracht (- R- 3

) en een oscillatorisch karak.ter en 
werd in de jaren '50 afgeleid door Rudennan, Kittel, Kasuya en 
Yoshida [RUD54,KAS56,YOS57]. De interactie kant tot stand via ver

strooiing van de vrije ladingsdragers aan de gelocaliseerde rnagne

tische momenten. Hierdoor worden de spintoestanden van de mobiele 
ladingen verstoord, hetgeen door de anringende gelocaliseerde mo
menten waargenanen wordt. De interactie tussen het rnagnetische- en 
ladingen-subsysteen wordt vaak. voorgesteld volgens: 

I...,+-+-+ 
Hint = l I(r-Ri)Si·S 

-+ 

Ri 
-+ 

met Si 
-+ 
s 

-+ -+ 
I(r-Ri) 

-+ 
gelocaliseerde spin op Ri 
mobiele elektronspin 
de exchange-integraa:l 
(overlap golffuncties) . 

(3.1) 

Met tweede orde storingsrekening kunnen we dit voor isotrope inter
acties anschrijven naar een effectieve spin-spin Hamiltoniaan: 

Hspin-spin = -?L~(Rij)Si•Sj 
l.>J 

(3.2) 

De ontdekkers van de RKKY-interactie vonden nu een analytische uit
drukking die rneestal geschreven wordt in de volgende vonn: 

Jij = 
(3.3) 

F(x) = (sinx-xcosx)/x~, 



met no aantal mobiele lad:ingen per primitieve eel 
Ef fermi-energie 
kf fermi-golfgetal 

Jsd overlap-:integraal rnobiele lad:ingen (s) en 
gelocaliseerde manenten (d). 
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De relatie is afgeleid voor een parabolische bandvorm en een scherp 
fermi-niveau .. Een andere bandvorm bel.nvloedt de voorfactor :in 3.3, 

maar niet de dracht van de :interactie [BAS79]. Globaal valt deze 

longe-range wisselwerk:ing Jij dus af met Rij- 3 (F(x) - cosx/x3 als 
x groot). In figuur 3.2 wordt voor een specifiek rooster en fermi
energie (overeenkanstig PbSnMnTe) aangegeven hoe deze :interactie 

. ..., ..... 

3 

., 2 

0 

NN 

NNN 

0 5 

Pb Sn Mn Te 
o.2s 0.12 o.03 

p = 7·10 20 cm- 3 

10 15 20 
R [A] 

Figuur 3.2. De RKKY-interaetie Jij als funetie van de af
stand tot de oorsprong, voor Pbo.2ssno.72Mno.03Te 
met p = 7· 10 20 em- 3 en a 0 = 6.347 A; de vertieale 
l~nen geven de plaats van de (eventuele) naburige 
spins in het fee-rooster. 
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zich gedraagt als functie van de plaats in een kristalstructuur. 
Een magnetisch manent in de oorsprong koppelt afwisselend ferro

(Jij > 0) en antiferranagnetisch (Jij < 0) met de overige spins, 
afhankelijk van de positie in het rooster. De eerste anslag van de 

(sterke) ferro- naar antiferranagnetische exchange wordt bepaald 

door F(x) = 0 en wordt aangenanen voor x = 2kfRij ::: 0.494. De hoe
veelheid spins binnen een ferro- of antif erranagnetisch exchange

gebied hangt dus af van het fenni-niveau (Ef = h2kf2 /2rne,p> en de 
kristalstructuur van het magnetisch systeem. Een kleinere kf 3 

- p 
of n (gaten- of elektronengeleiding) resulteert dus in een toene
mend aantal roosterplaatsen waarbinnen de RKKY-interactie een sterke 
ferranagnetische bijdrage kent. Voor materialen met een erg lage con
centratie mobiele ladingen betekent dit een f erranagnetische bijdrage 
over vele roosterposities (bijvoorbeeld in (CdMn) 2As 3 ). Dit in tegen

stellii.,g tot de metallische spinglazen, waarbij de tekenwisseling 
van de exchange veel eerder plaatsvindt door het rela~ief grot~ 
fenni-golfgetal. Frustratie door het snel wisselen van het teken 
van de interactie wordt als oorzaak gezien van de karakteristieke 
spinglas-overgang bij deze metallische systemen. 

Nu zal een en ander toegespitst worden op de structuur en de 
eigenschappen van PbSnMnTe (PSMT). In dit geval zijn de Mn-ionen 
willekeurig verdeeld over een fcc-structuur (zie paragraaf 2.3) met 

Rjlao = /(j/2), met Rj de straal van een schil en j het schilnum
mer. Het rooster zien we dus opgebouwd uit een reeks bolschillen 

waarover de deeltjes j gerangschikt zijn. Deeltje i bevindt zich dan 
in de (fictieve) oorsprong. VergeluKing 3.3 kunnen we nu schrijven 
als: 

_J_i..._j [_K_J _ = 
m*Jsd2 [eV2

] 

m~e2 ao 2 1 
'""C - [sin (c/j) - (c/j )cos (c/j) J (3.4) 

128TI 3h2kB j2 

met c = aokf/2 
j = 1,2,3, ... 
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We zijn nu ge1nteresseerd in de sarrnatie van de interacties (rJij) 
over het fee-rooster en ook in de sarrnatie van de gekwadrateerde 
interacties (rJij 2

). Deze grootheden kunnen namel~"k rechtstreeks 
geconfronteerd worden met de experimentele waarden uit de soorte
lb"ke wannte en susceptibiliteit-metingen (zie paragraaf 3.3 en 4.5). 

Indien elk ion nu anringd wordt door Zj roosterburen van de j-de 
schil, is eenvoudig uit 3.4 in te zien dat: 

~ 4 
U) 

~ 

'~ ....._ 
N . ....., ..... ,..., . ....., 
t.--.11\ 

b"'"' 3 
...... 

N 
I 

~ 
N 

~ 2 

~ . ....., t ..... ,..., . ....., 
t.--.11\ 

~·.-< I 

0 

.LJijCKJ 
DJ 

1 

= 

= 

(1) 

2 

(3.5) 

(3.6) 

(2) 

3 4 5 

Figuur 3.3. De RKKY-interactie: rJij en rJij 2 als functie van het fermi
golfgetal, voor een fcc-structuur met ao = 6.347 A, overeen
komstig PSMT (3,72,7E20); de overige preparaten (zie tabel 2.1) 
met afwijkende roosterafstand veranderen de figuur niet 
noemenswaardig; (1) rJij' (2) rJij 2

• 
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,...., ,. 
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~ 
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4 

C/l ., (1) 
"' -l<E: 
......_ 

"' . ....., .... ., . ....., 
<--l A 3 b .... 
...... . ....... 
"' I 

~ 
"' 2 .,, 
C/l ., 

-l< 
E: ......_ .,_, .... ., . ....., 

<--l A 

" ·.4 
0 ...... 
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Figuur 3.4. De RKKY-interactie: EJij en EJij 2 als functie van de 
gatendichtheid, voor een fcc-structuur me-t a 0 = 6.-347 A, 
overeenkomstig PSMT (3,72,7E20); de figuur is een ge
deelte uit figuur 3.3 (kf 3 = 37T2 p); (1) LJij 1 (2) LJij 2

• 

Deze uitdrukkingen zijn alge:neen geldig voor een fcc-structuur. De 
Mn-concentratie x van PSMT is dan de k.ans dat de roosterplaatsen Zj 
bezet zijn door rnagnetische ionen en bepaalt uiteindel:i]1< de sterkte 
van de interacties. Deze kant voor in de rnacroscopische grootheden 
8 (- xEJij) en de T- 2 -staart van de rnagnetische soortel:iJ1<e warmte 
(- x2 EJij 2

). Voor verschillende vrije ladingsdragersdichtheden pin 
PSMT (8·10 19 ~ p ~ l.4·10 21 cm- 3

) k.an de sarrnatie 3.5 en 3.6 uitge

voerd worden. Het verloop van de gesarmeerde (kwadratische) inter
acties als functie van p of kf (kf = (37T 2p) 113 ) is weergegeven in 
figuur 3 . 3 en 3 . 4. Op grond van het RKKY-rnechanisme ven1achten we 

dus ferranagnetisch gedrag, eerst in sterkte stijgend en vanaf p ~ 
7·1020 cm- 3 dalend, bij toene:nde kf of p. 
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Tot nu toe is nauwel~1<s ingegaan op de beperkingen van de 
hierboven geschetste longe-range RKKY-interactie, andat de te ver
wachten deviaties moeil~1< te kwantificeren z:ijn. Zo moet er in 3.3 

een dempende factor exp(-Rij/X) i.ngevoerd warden om rekening te 
houden met de eindige vrije weglengte van de vrije ladingen. In 

Pb1-xMnxTe bijvoorbeeld wordt de RKKY-interactie sterk gedempt door 
0 

een beperkte vrije weglengte (orde 10 A). De gesarmeerde interacties 

in de figuren .3.3 en 3.4 kanen door de invoering van een dempings
factor bij lagere waarden te liggen. Een andere aanname in relatie 
3.3 is de parabolische bandvonn en het scherpe fenni-niveau. Over 

de bandenstructuur van Pb1-xSnxTe (x = 72 of 64%) is nauwel~1<s 
melding in de literatuur [ LJJV77, NIM83] , terwijl de subs ti tu tie van 
Mn het beeld verder kan doen veranderen. 

Een ander probleem is de toepasbaarheid van de RKKY-interactie 
in het algemeen, even afgezien van de specifieke bandvonn of demping 

door een beperkte weglengte van de gaten. De voorwaarde die gehan
teerd moet warden an het systeem te beschrijven met een effectieve 
spin-spin Hamiltoniaan (zie 3.1,3.2) wordt meestal als volgt ge
schreven [NAG86]: 

Ef >> JsdS 
of p >> (2mpJsdS)

3
/

2 /31T 2 h 3
• 

(3. 7) 

De PSMT-preparaten voldoen alle niet of nauwel~1<s aan de voor
waarde. Deze gaat namel~1< voor S = 5/2, m* = 0.1-0.2 en Jsd = 
0.4 eV (waarden voor SnMnTe) over in: 

p >> 3·10 20 cm- 3 
• (3.8) 

Recentel~1< publiceerden Zhang en Levy [ZHA86] berekeningen over 
de verstrooiing van vrije ladingen aan gelocaliseerde manenten. Er 

wordt daarbij niet uitgegaan van isotrope puntstrooiing zoals 
Rudennan, Kittel, Kasuya en Yoshida dit gedaan hebben. De ver-
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strooiing krijgt daardoor een energie- en hoekafhankelu"k kara.kter, 
waardoor de RKKY-interactie drastisch herzien moet worden. Alleen 
voor grate spin-spin afstanden (Rij > 15ao) is het conventionele 
RKKY-gedrag nog geldig. De overige exchange kent een zwakkere afval 

dan n = 3 met Jij - Rij-n; de dracht ligt tussen n = 2 en 3. De ex

perimentele gegevens voor e~n aantal metallische spinglazen lu"ken 
dit beeld te bevestigen. 

Gezien de beperkte geldigheid van de RKKY-theorie kunnen we 

aanzienlu"ke afwlj"kingen verwachten wanneer de soortelb"ke warmte en 
susceptibiliteit-metingen geconfronteerd worden met de getoonde be
rekeningen. We kanen hierop terug in paragraaf 4.5. 
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3.3. Hoge Temperatuur Expansies. 

De Hoge Temperatuur serie Expansies (HTE) van de partitie

functie van een ensemble deeltjes met een beperkt aantal vriJbeids
graden geef t een beschrijving van het hoge temperatuur gedrag van 
de thennodynamische grootheden. In [JON84] wordt door de Jonge en 

Kopinga een af leiding gegeven voor de HTE van de magnetische soor

tel~'ke warmte en de susceptibiliteit. Hieronder volgt het resultaat 
van deze benaderingsmethode. 

De partitiefunctie van een systeem van N deeltjes met sin S 
(- l:exp(-Ei/kT)) kan geschreven warden als de san van termen in 
Sp(HP)/TP met p = 0,1,2, ... , dus in machten van interacties boven 

temperatuur. Voor hoge temperaturen kan dit benaderd worden door 
enkel lagere orde termen mee te nemen. Indien bijvoorbeeld alle ter
men met p ~ 3 identiek nul gesteld worden vindt men voor de magne
tische entropie: 

(2S+l) -N 
Sm = Nk 8 ln(2S+l) - Sp(H 2

) (3.9) 
2kBT 2 

De entropie voor T ~ oo is dan NkBln(2S+l), dus onafhankel~1< van het 
model en alleen afhankel~'k van het aantal vrijbeidsgraden per deeltje. 

Veronderstellen we nu een isotrope interactie J(Rij) tussen 
een randan verdeeld ensemble van xNa (0 ~ x ~ 1) identieke spins 
per mol stof, dan volgen er voor de magnetische soortel~'ke warmte 
en de susceptibiliteit de volgende uitdrukkingen: 

Cm = a T -z 

Ct = 
2NaS 2 (S+l) 2 x 2 

3kB 

(3.10) 
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x = C(T-e)- 1 

c = 
Nag 2 us 2 S(S+l)x (3.11) 

3ksM 
2S(S+l)x l Jij e = 

3ks i>j 

Let wel, aan de vonn en de dracht van de interactie is geen beper
king opgelegd.·De magnetische soortel~"ke wannte vertoont voor vol

doende hoge temperatln.lr, rneestal 'ver' boven een ordeningstempera
tln.lr, het T- 2 gedrag, universeel voor een systeem interacterende 

deeltjes met een beperkt <;iantal niveaus per deeltje. De susceptibi
teit volgt de Curie-Weiss wet, die exact gel~"k is aan de Mean Field 
susceptibiliteit, zie paragraaf 3.4. 

De experimentele hoge temperatln.lr Cm en X geven met 3.10 en 
3.11 waarden voor het magnetische rncment (- gµ8S), de sarmatie van 

de interacties (IJij) en de sarmatie van de gekwadrateerde inter
acties (IJij 2

). 
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3.4. Mean Field benadering. 

De Mean Field benadering van de Hamiltoniaan van een systean 
interacterende spins kan gebruikt warden an het ordeningsverschijn
sel binnen een magnetisch systee:n te beschrijven. De spontane mag

netisatie, de knik in de magnetische entropie, de discontinuiteit 
in de soortel~"ke wannte en het divergeren van de susceptibiliteit 

zijn typische verschijnselen bij de tweede orde fase-overgang in het 
magnetische systee:n. 

Bij de Mean Field benadering wordt de wisselwerking van een ge
localiseerd rnanent met de andere spins vervangen door een ge:niddeld 
effectief veld. Deze middeling ontkoppelt de spins, waardoor op 
eenvoudige wijze een oplossing gevonden kan warden voor een aantal 
thennodynamische grootheden. Hieronder zal deze werkwijze kort wor
den aangegeven, waama ee.'1 en antler toegespitst vvordt op de mag
netische soortelijke wannte en susceptibiliteit. In [BOE72] en

[JON84] wordt een meer gedetailleerde afleiding gegeven. 

De Hamiltoniaan voor een spin i, met wisselwerking Jij met 
deeltjes j, en met een uitwendig magneetveld Ho, wordt meestal als 

volgt geschreven: 

H· ]. = 
.... .... 

-2.L.JijSi·Sj 
l.>J 

(3 .12) 

De ontkoppeling van de spins, door de invoering van een effectief 
MF-veld, leidt clan tot: 

.... .... 
H· 

]. = -gusHef f' Si (3.13) 

.... .... .... 
met Hef f = Ho + Hinw .... .... 

Hinw = 2~Jij<Sj>/gu 8 
J 



De f eitellj"ke Mean Field benadering wordt gedaan door de spin-
~ ~ 

operator Sj te vervangen door z'n verNachtingswaarde <Sj>. De 
correlaties tussen de spins mogen daaran niet te groat zijn, ofte

wel Jij < ksT. Door nu het effectieve veld zodanig te kiezen dat 
de respons van het deeltje i gellj1< is aan de respons van alle 
andere deeltjes, vindt men een oplossing voor het inwendige ex
change-veld: 
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= M (3.14) 

Deze uitdrukking is gegeven voor xNa (0 ~ x ~ 1) identieke spins 
per mol stof, in overeenstamri.ng met de gehanteerde schrijfwijze bij 
de RTE, paragraaf 3.3 relatie 3.10 en 3.11. Voor de magnetisatie 

wordt dan, bij afwezigheid van een uitwendig veld Ho, een van nul 
verschillende waarde gevonden, bij ternperaturen lager dan de orde
nings- of Curie-tanperatuur Tc. In figuur 3.5 wordt de spont~e 
magnetisatie geschetst voor enkele spinquant:urngetallen. De Curie-

1.0 

'-' 
<ll 0.8 (/J 

::;:: ...... 
:a: 

0.6 

0.4 
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0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 
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Figuur 3.5. Magnetisatie als functie 
van de temperatuur in de 
MF benadering,voor enkele 
spinquantumgetallen. 
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temperatuur voldoet nu aan·de volgende relatie: 

Tc = 
2xS (S+ 1) 

3k8 
I J .. 

. . 1.J 
1.>J 
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(3.15) 

en is dus evenredig met de sarrnatie over alle magnetische inter
acties. De magnetische soortelijke warmte is beneden Tc ook van nul 
verschillend en de vorm ervan geeft aanleiding tot de term A - ano
maly, zie figuur 3.6. Boven de ordeningstemperatuur is de soortel~"ke 
warmte identiek aan nul. De universele T- 2 -staart voor T >>Tc, zie 
HTE paragraaf 3.3, wordt door dit eenv0udige model niet gegeven. 
Boven Tc behoeven aldus geen magnetische interacties doorbroken te 
worden in de MF benadering. De discontinuiteit in de magnetische 
soortellj"ke warmte duidt op een tweede orde fase-overgang. Het maxi
rrun in de soortelijke warmte, bij T = Tc, is slechts afnankellj"k van 



de hoeveelheid spins en de waarde van het spinquanturngetal S (zie 
ook figuur 3 . 6) : 

5 (25+1) 2 -1 
= -Rx 

2 (2S+l) 2 +1 
[Jmol- 1 K- 1

] • (3 .16) 
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Een uitwendig veld doet de ordening verdwijnen, waardoor het scherpe 

maximum inzakt en verbreedt. De typische A - ancmaly verdwijnt. Bij 
zeer hoge velden H0 >> Hinw volgt de soortelijke wannte een zoge

naamde Schottky-ananaly; dit is een bijdrage louter veroorzaakt door 
de opsplitsing van de energieniveaus door het uitwendige veld. Enige 
voorbeelden van de MF soortel~"ke wannte met veld worden getoond in 
paragraaf 4.4, wanneer de experimentele resultaten geconfronteerd 

worden met de MF benader:ing. In appendix A wordt iets dieper inge
gaan op de wijze waarop de soortel~"ke wannten, met en zonder veld, 
berekend zijn. 

Voor T >>Tc, ver boven de orden:ingstemperatuur,- kan mennagaan 
dat de MF susceptibiliteit (M/H voor H~O) voldoet aan de wet van 

I 
x 

/ 
/ 

/ 

- T=O 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 

/ 
/ 

/ 

T (a.u.] 

Figuur 3.7. Susceptibiliteit als functie 
van de temperatuur in de MF 
benadering; AF = antiferro
magneet, P = paramagneet, 
F = ferromagneet. (Curie
Weiss gedrag) . 



Curie-Weiss: 

X = C(T-e)- 1 (3.17) 

met C , e volgens 3 .11, 

en is identiek aan de uitdrukking die gevonden wordt met behulp 
van de Hoge T~eratuur Expansies, paragraaf 3.3. De inverse sus

ceptibiliteit tegen de temperatuur is een lineair verband. Extra
polatie van x- 1 levert een asafsnijding bij T = e, zie figuur 3.7. 

De Curie-Weiss temperatuur e is in de MF benadering gelijk aan de 
ordenings- of Curie-temperatuur Tc. 
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Hoofdstuk 4. Soortelijke warmte en susceptibiliteit

metingen: resultaten en interpretatie. 

4.1. Overzicht. 
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In dit hoofdstuk worden de resultaten gepresenteerd van de 
soortelu"ke wannte en dynamische susuceptibiliteit-metingen aan 

Pb1-x-ySnyMnxTe. Deze kunnen dan infonneren over het door ladings
dragers gel.nduceerde ferranagnetisme. Met name het al dan niet magne
tisch ordenen van PSMT en het hoge temperatuur gedrag van de soor
telu"ke wannte en de susceptibiliteit kanen ter sprake. De afhan
keluKheid van de ladingsdragersdichtheid en de canpositie staan 
hierbij centraal. De experimenten zijn gedaan binnen de groep Magne
tische Ordeningsverschijnselen, bij lage tanperaturen, .globaal tussen 
0.4 en 50 K. 

Bij de calorimetrische bepalingen "WOrdt een hoeveelheid wannte 
~Q toegevoerd aan een adiabatisch opgehangen preparaat. Dit veroor
zaakt een temperatuurstijging ~T, zodat de soortelu"ke wannte eenvou
dig het quotient van lQ en ~T is. Voor het tanperatuurgebied tussen 
0.4 en 3 K beschikt de groep over een 3He-opstelling, terwijl boven 
circa 1.6 Kmet een soortgelu"k ~He-systean de experimenten verricht 
kunnen worden. De voor beide opstellingen overeenkanstige adiaba
tische methode wordt door Denissen uitvoerig behandeld [DEN86]. 

De susceptibiliteit is ganeten met de AC- of dynamische me
thode. Met een klein wisselend rnagneetveld (1 a 2 Gauss) wordt in 
het preparaat een met de magnetisatie evenredige inductiespanniri.g 
opgewekt. De susceptibiliteit is dan e2Il canplexe grootheid waar
van het reele deel voor de conventionele X = M/H, voor H~O, staat. 
Een ~He-circuit maakt rnetingen vanaf 1.2 K mogelu"k. De methode 
"WOrdt beschreven in [DEN86]. 

De soortelu"ke wannte metingen zijn opgesplitst in een gedeelte 
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zonder en met een uitwendig statisch magneetveld, paragraaf 4.2.1 
respectievellj1< 4.2.2. Bij afwezigheid van een veld zijn we onder 

andere ge1.nteresseerd in het al dan niet magnetisch ordenen van 
PSMI', vooral met het oog op de afhankelljl.<:heid van het magnetische 

gedrag van de gatendichtheid en de Mn- of Sn-concentratie. Verder 
zal puntsgewijs aandacht besteed "WOrden aan de rooster soortellj1<e 

wannte en het hoge temperatuur gedrag, de vonn en de entropie van 

het magnetische deel (Cexp = Clatt + Crn). Een ordeningspiek in de 
rnagnetische soortellj1<e wannte zal in het alganeen door een uitwendig 
veld onderdrukt worden. Cm vertoont dan een breed maxinun in plaats 
van de scherpe A.-ananaly. Cm <lit gedrag te bestuderen en bijvoorbeeld 
in relatie te brengen met de Mean Field benadering is de veldafhan
kellj1<e soortellj1<e wannte gemeten van die systanen die een duidelijke 

magnetische ordening kennen. 
De susceptibiliteit wordt in paragraaf 4.3 gepresenteerd in de 

vonn van x- 1 tegen T, an het te verwachten Curie-Weiss gedrag, bij 
. ~-

hoge tanperaturen, te kunnen opsporen .. Er zijn daaruit schattingen 
te maken over xg2S(S+l) en EJij, de san van de magnetische inter
acties. Voor PSMI' [0.5,72,5E20], het preparaat met 0.5% Mn en dus 
een relatief kleine susceptibiliteit, blijkt een diarnagnetische cor
rectie noodzakellj1< (Xexp = Xcw + Xdia), waaraan enige aandacht be
steed wordt. 

In paragraaf 4.4 worden de experimentele resultaten vergeleken 
met de Mean Field benadering. We behoeven daarbij geen aannarne te 
doen over de vonn en de dracht van de rnagnetische interacties. Ten
slotte worden in paragraaf 4.5 de uit de hoge temperatuur data ver
kregen EJij en EJij 2 (Curie-Weiss gedrag en T- 2 -staart) geconfron
teerd met de longe-range RKKY-wisselwerking. Dit an te toetsen of 
deze rnagnetische exchange verantwoordelijk is voor het door ladings
dragers ge1.nduceerde ferranagnetisme in PbSnMnTe. 



4.2. Soortelijke warmte. 

4.2.1. Soorte.lijke warmte, geen uitwendig veld. 

De resultaten van de soortelijke wannte metingen warden hier

onder puntsgewijs gepresenteerd c.q. geinterpreteerd. We kiezen 
daarbij voor de volgende rangschikking: 

• rooster soorteluK.e wannte PSMT [0,72,7E20] 
• soorteluK.e wannte PSMT [3,72,7E20J [3,72,8El9] 

[0.5,72,5E20] [3,64,3E20] 

• roostercorrectie en a.T- 2 -gedrag 
• ordening 
• entropie 
• vonn. . 
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De soorteluK.e wannte van het roosterpreparaat PSMT [0,72,7E20] 

is gemeten tussen 1.6 en 16 Ken wordt grafisch getoond in figuur 
4.1. We herinneren hier even met welk doel deze meting verricht is. 
De magnetische soorteluK.e wannte van PSMT (x -t 0) is waarschijnllj"k. 
gesuperponeerd op de rooster soortelijke wannte, zoals deze in de 

figuur getekend is (Cexp = Clatt +Cm). 

De soortellj"k.e wannte van een niet-magnetische vaste stof bij 
lage temperaturen wordt vaak voorgesteld door: 

C1att = oT + ST 3 (4.1) 

de samiatie van een elektonen- en een Debye-bijdrage. De soortelijke 
wa:rmte van de elektronen is recht evenredig met de temperatuur en 
hangt vooral af van het aantal vrije ladingen in de vaste stof. De 
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lijke warmte tegen de temperatuur. 
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Debye soortelijke wannte vertegenwoordigt het universele (T/8n) 3
-

gedrag bij lage temperatuur. De coefficient B kan gerelateerd wor
den aan 8n, namel~K. 8 = l 9448n - 3 

[ Jmoi- 1 K- <+ J. Qn het tweetal bij
dragen gescheiden te kunnen observeren uit de resultaten van figuur 
4.1 wordt CT- 1 uitgezet tegen T2

, want: 

CT-1 ~ 2 = u + BT (4.2) 

In figuur 4.2, de linkerschaal, wordt geen lineair gedrag volgens 
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l.2 

1.0 

0.8 

4.2 waargenanen. Het concave verloop wijst op een extra roosterb~
drage, b~oorbeeld yT 5 of zelfs hogere rnachten in T. Het elektronen
deel van.de soortelu°ke wannte is echter nagenoeg nul, zodat een 
volgende poging an de rooster soortelu°ke warmte te kunnen beschrij
ven luidt: 

C = 6T 3 + yT 5 (4.3) 

of: CT- 3 = 6 + yT 2 

In dezelfde figuur 4.2, de rechterschaal, wordt CT- 3 tegen T2 uit
gezet en levert voor T < 6 K (juist he~ gebied waar de rnagnetische 

soortelu°ke warmte belangriJK is, zie verderop) een acceptabel lineair 
verband. Er volgt dan: 

6 = 0.75•10- 3 Jrr10l- 1 K-'+, y = 0.0175·10- 3 Jmol- 1 K- 6
• 

(4.4) 
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De extra fononen-bijdrage in T5 vindt zijn oorsprong in de tempe
ratuur afhankel~Kheid van de Debye-temperatuur. Met andere woorden, 
de wet van Debye geldt slechts bij zeer lage temperaturen, in half
geleidende materialen meestal pas beneden Gn/100 [GOP66]. De coef
ficient 8 kant overeen met GD = 137 K, en is gezien de Debye-tem
peratuur van Sn (170 K), Pb (88 K) en Te (139 K), een acceptabele 

waarde. 

~-§QQ!~~!ijls~-~~!l!.1~~-Y~-~§tr!'_h~,zf,Z~Ql,_h~,Zf,@;121, 
(Q~~,Zf ,~;fQ},_(~,§~,~;fQl~ 

In figuur 3.3 warden de metingen aan de magnetische PSMT
preparaten grafisch getoond, tezamen met de rooster soortel~K.e 
warmte van PSMT [O, 72, 7£20]. De rnagnetische bijdragen warden aan-
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Figuur 4.3. Soortel~ke warmte van PSMT tegen de temperatuur. 
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genanen gesuperponeerd te zijn op een rooster soortelu"k.e wannte, 
oftewel: Cexp = Clatt +Cm. De samples [3,72,7E20] en [3,64,3E20] 
vertonen een specifieke ordeningspiek, terwijl ook PSMT [0.5,72,5E20] 

beneden 0.4 K lu"k.t te gaan ordenen. We kanen hierop later nog terug. 
De soortelu"k.e wannte van PSMI' [3,72,8El9] is gemeten beneden 3 K 

en verschilt essentieel met die van [3,72,7E20], het op de gaten

dichtheid na identieke PSMI'-preparaat. 

Ver boven de rnagnetische ordeningstemperatuur zal de rnagne
tische soortelu"k.e wannte het universele aT- 2 -gedrag kennen (zie 
paragraaf 3.3), gesuperponeerd op de roosterb:ijdrage. De experimen
tele resultaten hopen we nu als volgt te kunnen beschrijven: 

Cexp = Cm + Clatt 
= aT- 2 + 8T 3 + yT 5 (4.5) 

of: CexpT2 = a + BT 5 + yT 7 

Als eerste aanzet wordt nu PSMT [3,64,3E20] behandeld, andat <lit 
sample een van de overige afwij"k.ende roosterstructuur heeft en waar
van de rooster soortelu"k.e wannte dus onbekend is. Een paging an 
toch het rnagnetische en roosterdeel van de soortel~"k.e warmte te 
vinden geschiedt door y = 0 te kiezen, oftewel: 

CexpT 2 = a + 6T 5 (4. 6) 

In figuur 4.4 is CT2 uitgezet tegen T5 , hetgeen vanaf circa 3 K 
inderdaad een lineair verband oplevert. Een extra toevoeging van 
een tenn in T5 is voor dit systee:n dus overbodig in het beschouwde 
temperatuur-interval. De overige preparaten, met een roosterbijdrage 
overeenkanstig dat van PSMT [0,72,7E20] blu"k.en niet eenduidig be-
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schreven te kunnen worden volgens 4.5, met B = 0.75 rnJmoi- 1K-1t en 

y = 0.0175 rnJmol- 1K- 6
• Kiezen we in een volgende poging y = 0.0175 

rnJmol- 1K- 6 en zetten we volgens 4.5 Cl'2 
- yT7 uit tegen T5

, dan 
levert dit acceptabele lineaire verbanden. In figuur 4.5 wordt dit 
geillustreerd. De coeffcient B, een rnaat voor 80 1 wiJ1<t dus af van 
de waarde voor PSMT [0,72,7E20]. De substitutie van Mn 2 +-ionen heeft 

klaarblu1<elu1< ook de rooster soortelu1<e warmte van de magnetische 

samples niet onaangetast gelaten. 

In tabel 4.1 zijn nu de experimentele getalswaarden voor a,B en 

y gerangschikt. Het ontbreken van het hoge ternperatuur deel van PSMT 
[3,72,8El9] ma.akt bovenstaande interpretatie bij dit preparaat onmJ
gelu1<. De rooster bijdrage kiezen we gelu1< aan die van PSMT [ 3, 72, 7E20 J. 
In de tabel vindt men ook het temperatuurgebied waarbinnen de soor
telu1<e warmte volgens 4.5 beschreven kan worden, de·Debye temperatuur 
eo en Llij 2 (de sarrnatie van de gekwadrateerde interacties, zie para
graaf 3.3). Alleen bij laatstgenoande wordt de onnauwkeurigheid aan-

. . 
gegeven met het oog op de confrontatie met de RKKY-interactie in 
paragraaf 4.5. We zijn aldus in staat an alleen voor voldoende hoge 
temperatuur een bevredigende beschrijving te geven, in termen van a, 
B en y. In de buurt van de ordeningstemperaturen treden er deviaties 
op die geen algemene trend vertonen. In figuur 4.4 en 4.5 kant dit 

6 
PSMT 

y 0o Cl Pi/ t;T 

[m.Jrool - I K-.] [m.Jrool- 1 K- 6 ] [K) [Jroo1·1 K] [K2] [K] 

I 
[0,72,7E20] 0.75 0.0175 137 .4 - - 2-6 

[3. 72, 7E20] 0.70 0.0175 140.6 1. 750±0.080 4.58:t0.22 5-6 

[3,72,8El9] 0.70 0.0175 

I 
140.6 - - . 

[0.5,72,5E20] 0.78 0.0175 135.6 0.075:t0.025 7.07:t2.35 4-6 

[3,64,3E20] 1.43 0 110.8 0.485:t0.015 1.27±0.04 3-6 

Tab el 4. 1. Roosterbijdrage en T- 2 -st a art. 
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reeds naar voren en verderop, bij de vonn- en entropiebeschouwingen, 
wordt hierop dieper ingegaan. 

De Debye-temparatuur van PSMI' [3,64,3E20] is lager dan voor 

PSMI' [x,72,p]. Dit is consistent met de hogere roosterbijdrage van 

Pb (GD Pb <Go Sn) . De Debye-temperaturen van PSMI' [ 3, 72, 7E20 J en 
[0.5,72,5E20] ~1<.en 2 a 3% af van Go = 137.4 K, de waarde voor het 

sample zonder Mn-substitutie, rna.ar met vergel~K.bare structuur. De 
afwiJK.ingen zijn. zowel positief als negatief zodat dit niet in ver
band gebracht kan worden met de Debye-temperatuur van Mn (400 K), 
welke veel groter is dan die van het gastmateriaal. 

De gesanneerde gekwadrateerde interacties zijn het kleinst 
voor PSMI' [3,64,3E20]. Een van de overige samples afwijkende Sn
concentratie zou hiervan de oorzaak kunnen zijn. Echter, ook de 
kritische gatendichtheid van 3·1020 cm- 3 (de dichtheid waarbij PSMI' 
[3,72,p] een abrupte overgang naar ferranagnetisch gedrag kent) kan 
een doorslaggevende rol hebben. De gesarrneerde interacties EJij zijn 
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Figuur 4.6. Magnetische soortelijke warmte van PSMT tegen de 
temperatuur. 
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voor p = 3·1020 cm- 3 irrmers kleiner dan voor hogere gatendichtheden 
(zie paragraaf 2.2 en [ST086]). De samples PSMI' [3,72,7E20] en 

[0.5,72,5E20] hebben een in grootte orde vergelijkbare Llij 2
, vooral 

gezien de aanzienlUke onnauwkeurigheid bij het sample met 0.5% Mn. 
De experimentele magnetische soortelijke wannte in de hoge tanpera
tuur limiet is irrmers evenredig met x2

, zie paragraaf 3.3. 

Tenslotte zijn in figuur 4.6 en 4.7 het magnetische deel van de 
soortelljK.e wannten weergegeven. Dit zijn de experimentele waarden ge
corrigeerd voor de rooster soortelijke wannte volgens tabel 4.1. 
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De ordening van het magnetische systeem is het duidellj"kst bij 
PSMT [3,72,7E20]. Een abrupte, stapvormige verandering van de soor
tellj"ke wannte bij Tc= 3.7±0.1 K wijst op een tweede orde fase-over

gang. De meting is consistent met de resultaten van Story et.al., 
aan eenzelfde preparaat (zie paragraaf 2.2 en [ST086]). Het veran

deren van de gatendichtheid van 7·10 20 naar 8·10 19 cm- 3 heeft een 
drastische invloed op het magnetische gedrag. Tussen 0.3 en 3.0 K 

kent PSMT [3,72,8£19] slechts een zwakke afval van de magnetische 
soortellj"ke wannte, terwijl entropie-beschouwing verderop een ordening 
bij hogere temperaturen zeer onwaarschijnllj"k maakt. 

Ook bij PSMT [3,64,3E20] is ordening beneden 0.9±0.1 K vast te 
stellen, dus bij aanzienllj"k lagere temperatuur dan bij [3,72,7£20]. 
De interacties ztjn dus gemiddeld kleiner, in overeenstenming met 

een geringere r.Jij 2 uit de hoge temperatuur limiet (T~ 2 -staart!. 

Met een Mn-substitutie van 0.5% bij PSMT [0.5,72,SE20] is met 
een aan zekerheid grenzende waarschijnllj1<heid aan te nemen dat be
neden 0.4 K magnetische ordening optreedt, getuige de karakteris
tieke snel oplopende soortellj"ke wannte bij het naderen van de laag
ste temperaturen. Het is vennoedelijk het geringe percentage Mn <lat 
voor de ordening bij zulke lage temperatuur verantwoordelijk is. 

De entropie van een magnetisch systeem van xNa identieke deel
tjes per mol stof is voor T ~ 00 (zie paragraaf 3.3): 

ST~oo = xRln(2S+l) (4. 7) 

Uit de magnetische soortelijke wannte data tussen T1 en Ti geldt voor 
de aangeslagen entropie: 



s T1<T<T2 
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(4.8) 

en is per defenitie slechts een gedeelte van de hoge tenperatuur 
entropie volgens 4.7. 

Voor T > Tc kunnen enerzijds met de resultaten tussen Tc en 6 K 
en anderzijds met de gevonden aT- 2-staart, schattingen ganaakt wor

den voor sr>Tc' de resterende rnagnetische entropie boven de orde
ningstemperati..ur. Het mag duidelijk zijn dat beneden Tc dit alleen 
een betrouwbaar resultaat oplevert bij PSMI' [3,72,7E20]. In tabel 4.2 
worden de geschatte entropieen getabelleerd. De getalswaarden moe
ten met enige reserve benaderd worden, andat buiten de extrapolatie 
naar T = 0 tevens integratie tot T = 00 wordt doorgevoerd (zie 4.8): 

= j ~ dT 
T 2 T To 

= 
a 

2T 2 
0 

(4. 9) 

Het valt op dat boven de ordeningstemperatuur vo_oral bij ~SMI' 

[ 0. 5, 72, 5E20 J e...'1. [ 3_, 64, 3E20] nog relatief veel rnagnetische inter-
acties doorbroken moeten worden. Bij PSMI' [3,72,7E20] is 83% van de 

rnagnetische entropie opgeslagen beneden de ordeningstemperatuur. We 
kanen hierop nog terug bij de bespreking van de vorrn van de rnagne
tische soortel~ke warrnte. Ter vergelijking met traditionele rnagne-

S00 /xR ST<TclS00 ST> Tc IS .. 
PSMT 

I 
[%] [%] 

[3,72,7E20] l. 792 (100%) 83 16 

G;;~O] 1. 792 (100%) 

I 

55 * so * 
E2.0] 1. 792 (100%) 57 34 

Tabel 4.2. Magnetische entropie, voor T>Tc 
en T<Tc; beneden 0.4K is lineair 
geextrapoleerd naar T=OK; 
*de ordeningstemperatuur is 0.4K 
gekozen, een bovengrens voor Tc. 
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tische systemen nog het volgende. Berekeningen aan een 3D Heisenberg 

ferromagneet (fee structuur) leren dat ST<Tc/Sco = 83%, overeenk.an
stig het experimentele resultaat van PSMT [3,72,7E20]. 

PSMT [3,72,8El9] heeft in het experimentele temperatuurgebied, 
0.4 < T < 3.0 K, een entropie van 231 mJmol- 1K- 1

, dat is ongeveer 

52% van Sr~oo· Lineaire extrapolatie naar T = 0 voegt hieraan nog 36% 
toe, zodat boven 3 K ruwweg 12% van de rnagnetische entropie rest. 

Een ordeningspiek boven 3 K is daaran zeer onwaarschijnl~K.. 

Vorm. 

De vorm van de soortel~K.e warmte beneden de ordeningstempera
tuur, zie figuur 4.6 en 4.7 PSMT [3,72,7E20] [3,64,3E20], is niet 
de specif ieke vorm bij een tweede orde f ase-overgang van andere ferro
rnagneten. De bijna lineaire, iets convexe vorm van de rnagnetische 
soortel~K.e warmte van PSMT [3,72,7E20] is alleszins oixnerkelijk-en 

doet denk.en aan een Mean Field benadering voor het magnetische sys
teem, zie figuur 3.6 paragraaf 3.4. De entropie heeft daaran overi

gens ongeveer dezelfde vorm beneden de ordeningstemperatuur. 
Boven de ordeningstemperatuur zijn er opvallende verschillen 

tussen de vorm van de rnagnetische soortel~K.e warmten. Deze ver
schillen kanen het best tot uiting in de figuren 4.4 en 4.5 en in 
tabel 4.2 over de entropiebeschouwing. De samples PSMT [3,64,3E20] 
en [0.5,72,5E20] kennen (vlak) boven Tc een minder snelle afval 

dan de hoge ternperatuur limiet a.T- 2
• Daarentegen vertoont PSMI' 

[3,72,7E20] juist een snellere afval, bijvoorbeeld volgens T- 3
• Bij 

dit preparaat behoeven dus boven de ordeningstemperatuur minder 
resterende rnagnetische interacties doorbroken te worden. 
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4.2.2. Soortelijke warmte, met uitwendig veld. 

De soortelijke warmte metingen in een statisch magneetveld zijn 
uitgevoerd voor de samples PSMT [3,72,7E20] en [3,64,3E20], cmdat 

deze een cluidelu1<e magnetische ordening kennen bij temperaturen bin
nen het experimentele bereik (Tc= 3.7 respectievelb1< 0.9 K). De 

resultaten van de in-veld metingen warden in figuur 4.8 en 4.9 ge
toond. 

Door het aanbrengen van het rna.gnetisch veld verdwijnt de magne

tische ordening en de soortelu1<e warmte vertoont niet langer de 
specif ieke ordeningspiek maar meestal een breed ma.xi.mum. Deze <:max 
verschuift als functie van het veld. Voor PSMT [3,72,7E20] ver
schuift het ma.xi.mum in de rna.gnetische soortelu1<e warmte pas bij re
latief hoge velden naar hogere tanperaturen. We zullen dit verder
op confronteren met de Mean Field benadering (paragraaf 4.4). Voor 
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Figuur 4.8. PSMT (3,72,7E20): magnetische soortel-Oke warmte in 
veld tegen de temperatuur. 
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Figuur 4.9. PSMT (3,64,3E20): magnetische soorte14ke warmte in 
veld tegen de temperatuur. 
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3 

zeer hoge velden kan de soortelu"ke wa:rrnte van een magnetisch sys
teem beschreven worden met een Schottky-ananaly. Deze is enkel af
hankelu"k van de Zeeman-opsplitsing van de Mn 2+-energieniveaus, zo

dat wordt afgezien van de interacties tussen de ionen onderling. 
Wanneer in paragraaf 4.4 vergelu"king met de MF benadering plaats
vindt, zal ook de Schottky soortelijke wa:rrnte aangestipt worden. 

De metingen in het veld onderstrepen het magnetische karakter 
van het ordeningsverschijnsel in PSMI'. Een niet-magnetische overgang, 
die door een X-ananaly gekenmerkt kan worden, zou geenszins een 
dergelijke veldafhankeltjkheid vertonen. 
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4.3. Dynarnische susceptibiliteit. 

De inverse susceptibiliteit wordt in deze paragraaf gepresen
teerd als functie van de temperatuur, die globaal tussen 1.2 en 50 K 
ligt. In figuur 4.10 gebeurt dit voor de preparaten met 3% Mn. De 

helling van X- 1 is in de hoge temperatuur limiet een rnaat voor het 

spinquanturnget~l, andat volgens Curie-Weiss (zie paragraaf 3.3, re-

• 

0.8 

j' 
;;l 
!il 
Ill) 
~ 0.4 

j' 
)< .. 

I 
0 .... 

6 
2 4 0 

4 

o PSMT [3,72,8El9] 

• PSMT [3,64,3E20] 
2 

a PSMT [3,72,7E20] 

0 10 20 30 40 

T [K] 

Figuur 4.10. PSMT x=3%: inverse susceptibiliteit tegen de 
temperatuur. 

so 



latie 3.11) geldt: 

x- 1 = c- 1 (T-e) 

met e - xS(S+l~L~ij, 
1.> J 
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(4.10) 

C - xg 2 S ( S+ 1) . 

Uit de verschillend hellingen (C- 1
) kan nu uit de figuur 4.10 S af

geleid worden. In tabel 4.3 vindt men hiervan het resultaat. De 
overeenstemning met de theoretische spin van 5/2 (regels van Hund) 

is bevredigend, zeker indien we bedenken dat in andere DMS de on

nauwkeurigheid in de tv!n-concentratie vaak 10% bl~1<t te zijn. 
De afsnijding van de hoge temperatuur limiet van de suscepti

biliteit bij X- 1 = 0 levert de Curie-Weiss temperatuur 8, een maat 

voor de gemiddelde of gesarmeerde exchange (- IJij). Deze afsnijding 
is positief voor PSMT [3,72,7E20] en [3,64,3E20], hetgeen duidt op 
ferranagnetische interacties in overeenstemning met de constatering 
door Story et.al. [S'ID86]. De veranderde gatendichth~id in PSMT 
[3,72,8El9] ten opzichte van [3,72,7E20] heeft net als bij de soor

tel~1<e wannte een oµnerkel~l.<e verandering tot gevolg. De afsnijding 
bij PSMT [3,72,8El9] ligt rand T = 0. De overgang naar ferranagne
tisch gedrag, pas vanaf p = 3·1020 cm- 3 [S'ID86] wordt dus enigzins 

ondersteund door deze metingen. Ook de Curie-Weiss tanperaturen en 

PSMT 

[3,72,7E20] 

[3,72,8El9] 

[0.5,72,5E20] 

[3,64,3E20] 

[aruKg-1] 

I 5.09±0.07 

I 
4. 73±0.03 

0.805±0.035 

4.69±0.03 

1.09±0.02 

1.01±0.01 

0.174±0.008 

1.03±0.01 

s * 

2.55±0.02 

2.45±0.02 

2.49±0.06 

2.47±0.0i 

x* 

[%] 

3.11±0.05 

2.89±0.02 

0.50±0.02 

2.94±0.02 

e 
[K] 

4.0±0.1 

-0.1±0.1 

0.65±0.05 

1.1±0.1 

22.0±1.0 

-0.59±0.59 

22.4±1. 7 

6.41±0.64 

Tew 

[K] 

>4.2 

>10 

>8 

Tabel 4.3. Resultaten dynamische susceptibiliteit; 
* uit xg 2 S(S+1), S indien x de opgeqeven waarde heeft, 

x : indien s = 5/2. 
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I 

exp. 

gecorr. 

0 10 20 30 40 50 
T [K] 

Figuur 4. 11. PSMT x=0.5%; inverse susceptibiliteit tegen de 
temperatuur en gecorrigeerde inverse susceptibili
teit (met XD = 9.7•10- 1 emug- 1 ) tegen de tempe
ratuur. 

de eruit afgeleide EJij vindt men in tabel 4.3. 
De inverse susceptibiliteit van PSMI' [0.5,72,5E20] is apart in 

figuur 4.11 getekend. De niet-lineaire stijging van x- 1 in het hoge 
temperatuur gedeelte doet vennoeden dat een diamagnetische tempera
tuur onafhankel~"ke roosterbijdrage gesuperponeerd is op het Curie
Weiss gedrag: 

Xe~p = C(T-0)- 1 + Xo (4.11) 
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Op een handige rnanier kan voor x0 gevonden worden dat: 

= - ( 9 . 7 ± 1 . 0 ) • 1 0 - 7 emu g - 1 
• (4.12) 

In appendix B wordt hierop dieper ingegaan. Het dient opgemerkt te 
worden dat een diama.gnetische correctie van de orde 10- 6 emug- 1

, 

voor de samples met 3% Mn, hun Curie-Weiss gedrag doet verdwijnen. 

We rnoeten daa~an aanne:nen dat de diama.gnetische bijdrage be1nvloed 

wordt door de substitutie van Mn. Ook hierantrent zal in appendix B 
een en ander opge:nerkt worden. Na correctie van de experimentele 
susceptibiliteit van PSMI' [0.S,72,SE20] voor de diamagnetische bij
drage wordt een lineair verband gevonden tussen x- 1 en T, zie weer 
figuur 4.11. De helling correspondeert met S ~ 5/2. Dit ondersteunt 
een juiste correctie voor de diamagnetische susceptibiliteit. De 

numerieke waarden voor e,C en dergelijke worden weer in tabel 4.3 
genoemd. 

De tabel bevat tenslotte de ternperatuur waarboven voor ieder 
sample het karakteristieke Curie-Weiss gedrag verondersteld mag 
worden. PSMI' [3,64,3E20] valt dan meteen op door de aanzienlijke 

afwiJ'king van de hoge temperatuur lirniet beneden circa 8 K. De sus
ceptibiliteit stijgt sneller dan door Curie-Weiss, met e = 1.1 K en 
C = 4.69·10-~ emuKg- 1

, voorspeld wordt. Ook bij PSMI' [0.5,72,5E20] 

is deze deviatie waarnee:nbaar. Het effect is echter veel geringer, 
zie figuur 4.10 en 4.11. PSMI' [3.72,7E20] volgt het Curie-Weiss 
gedrag tot zeer dicht bij de ordeningstemperatuur (3.7 K). Pas be

neden ongeveer 4.2 K zijn afwiJ'kingen waarnee:nbaar. 
Tenslotte wordt in figuur 4.12 de Curie-Weiss temperatuur ver

geleken van PSMI' [3,72,7E20] en [0.S,72,5E20], de samples met af
wlj"kende Mn-concentratie, en gatendichtheden groter dan 3·1020 cm- 3

• 

PSMI' [3,72,p] kent bij deze gatendichtheden ferranagnetisch gedrag, 
met een niet te snel varierende e of r.Jij, zie paragraaf 2.2 of 
[ST086J: Net als bij andere DMS zoals (CdMn)

2
As

3 
en SnMnTe stijgt e 

lineair met de concentratie Mn2 +-ionen, voor zover twee meetpunten 
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• PSMT [0.S,72,SE20] 
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Figuur 4. 12. PSMT (3,72,7E20), (0.5,72,5E20), 
Curie-Weiss temperatuur tegen 
de Mn-concentratie. 
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representatief kunnen zijn voor een dergeluK. verband. De randan ver
deling van de Mn-spins over het fee-rooster wordt hiennee bevestigd, 
tenminste, bij een overeenkanstige Llij voor PSMI' [3,72,7E20] en 
[0.5,72,5E20]. Het zou te ver voeren an nu te concluderen dat PSMI' 
vanaf p = 3·1020 cm- 3 , en vooral tussen 5 en 7·10 20 cm- 3

, vrijwel 

constante magnetische interacties kent. Een meer canplete set pre
paraten (bijvoorbeeld twee Mn-concentraties, met elk diverse gaten
dichtheden) is van primair belang an hierantrent zekerheid te ver
krijgen. 
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4.4. Confrontatie met de Mean Field benadering. 

De Mean Field (MF) benadering zoals deze in paragraaf 4.4 be

schreven is geef t een verklaring voor de tweede orde f ase-overgang 
naar een geordend ma.gnetisch systeern, beneden de Curie-ternperatuur 
Tc. De vorrn van de berekende soortelu"ke warmte, zie figuur 3.6, ver

toont een zekere overeenkanst met de soortelu"ke warrnte van PSMT 
[3 , 72, 7E20]. De hoogte van het maximum in de Mean Field benadering 

is overigens onafhankelu"k van de ordeningsternperatuur, zie relatie 
3.16. In tabel 4.4 wordt het MF maximum vergeleken met de experi
rnentele waarden uit figuur 4.6 en 4.7. 

I Cmax M.F. C max EXP. 
PSMT 

[rnJmol - 1 K- 1 ] [rnJmol - 1 K- 1
] 

[ 3 ' 72 '7E20] 590 295 

[0.5,72,5E20] 98 >41 

[3,64,3E20] 
I 

590 184 

Tabel 4.4. MF berekeningen en experi
mentele soortelijke warmte: 
vergelijking van het maxi
mum bij Tc. 

Voor PSMT [0.5,72,5E20] is het maximum bij T = 0.4 K gekozen 
en is een ondergrens voor de maxima.le ma.gnetische soortelb"ke warrnte 
bij de ordeningsternperatuur, Tc < 0 .4 K. De grote afwijking ten op
zichte van de MF benadering bij PSMT [ 3 , 64, 3E20] hangt waarschijnlijk 
samen met de aanzienlb"ke entropie boven de ordeningsternperatuur. 
De MF soortelb"ke warrnte is boven Tc :imners nul en draagt niet bij 
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tot de entropie. Aldus geeft de MF benadering een kwalitatief rede

ltJ1<, doch kwantitatief slechte beschrijving van het ordeningsgedrag in 
deze rnagnetische syste:nen. 

De preparaten in een uitwendig rnagnetisch veld vertonen een 
soortel~1<e wannte die beter beschreven kan warden met het MF model. 

De berekeningen in veld (appendix A) 'WOrden voor Tc = 0.9 Ken Tc = 
3.7 K, en voor velden overeenkanstig de experirnentele waarden, ge

tekend in figuur 4.13 en 4.14. Vergel~1<ing met figuur 4.8 en 4.9, 
de soortel~1<e wannten in veld voor PSMI' [3,72,7E20] en [3,64,3E20], 

leert dat een redel~1<e overeenkanst bestaat tussen de MF berekening 
en de metingen; zeker als we letten op de temperatuur waar het ma
xi.nun wordt aangenanen. De opschuiving van het rnaxinn.lm bij Tc= 3.7 K 
is gering, in overeenstenming met het hogere inwendige MF veld, dat 
evenredig met de Curie-temperatuur is (zie relatie 3.14 en 3.15). 
De maxima in de soortel~1<e warmten, Crnax, en de temperaturen Tmax, 
warden nu getekend in figuur 4 .15. De rnagnetische soortelijke warmte 

~al voor zeer hoge velden (H >> Hinw) beschreven worden door de 
Schottky-ananaly, een bijdrage louter afhankel~1< van de veldopsplit
sing van de Mn 2 +-energieniveaus. Berekeningen tonen aan dat het ma
xinn.lm in de Schottky soortelijke warmte onafhankeltJ1< van de te:npera
tuur is en voor 3% Mn per mol stof circa 212 mJmol- 1K- 1 bedraagt 
[BOE72,PIE84]. Zowel de MF als de experimentele resultaten beves

tigen dit asymptotische gedrag voor hoge velden. 
De hoge temperatuur limiet voor de susceptibiliteit is volgens 

de Hoge Temperatuur Expansies (paragraaf 3.3) en de MF benadering 
identiek, namel~1< X = C(T-e)- 1

• In paragraaf 4.3 is reeds een en 

ander opgemerkt ten aanzien van het hoge temperatuur gedrag van de 
experimentele dynamische susceptibiliteit. We maken in dit verband 
nog slechts een aanvullende oµnerking. De experirnentele ordenings
temperatuur ligt in alle gevallen (ook bij de metingen door Story et. 
al. [51086]) consequent iets lager dan de Curie-Weiss temperatuur 
(enkele tiende Kelvin), terwijl deze in de MF-benadering gel~1< zijn. 
Deze 'shift' in de ordeningstemperatuur, die oak in SnMnTe wordt 
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waargenanen [SON76], is theoretisch beschreven in de recenteliJ1< 

verschenen publicatie van Nagaev [NAG86]. 
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4.5. Confrontatie met de RKKY-interaetie. 

De RKKY-interactie kenrnerkt zich door een lange dracht (- R- 3
) 

en een oscillatorisch karakter, zie figuur 3.2 paragraaf 3.2. San
matie van deze interactie over een fee-rooster levert figuur 3.3 en 

3.4, EJij en EJij 2 als funetie van de gatendiehtheid of het fenni
golfgetal. 

In eerste instantie kunnen de metingen aan PSMT [3,72,p] door 

Story et.al. [S'ID86] (zie ook paragraaf 2.2), dit is de Curie-Weiss 
temperatuur e als funetie van de gatendiehtheid p, vergeleken war
den met de RKKY-berekeningen. Hiertoe sehalen we de experirnentele 
en RKKY EJij op hun waarde bij p = 7·1020 em- 3

, waar deze beide ma

ximaal zijn. Figuur 4.16 is hiervan het resultaat. Met de RKKY-wis
selwerking kan het 'threshold' gedrag bij p = 3·1020 cm- 3

, de stap-
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Figuur 4. 16. RKKY-berekeningen (.J 0 = 6.347 A) 
en de metingen in ( ST086): EJij 
tegen de gatendichtheid; er is 
geschaald bij p = 7•10 20 cm- 3

• 
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vonnige overgang naar ferranagnetisch gedrag, niet verklaard worden. 
De max:imale gesarmeerde interactie bij p = 7·10 20 cm- 3 en de zwakke 

daling voor hogere waarden onderstrepen een RKKY-achtige interactie. 

De uit soortelu"ke wannte en susceptibiliteit verkregen EJij en 

EJi/, zie de vorige paragrafen, warden samengevat in tabel 4.5, te
zamen met de overeenkanstige RKKY-resultaten. De berekeningen zijn 
uitgevoerd voor een fee-rooster met 3% Mn. De af~"kende roosterpara
meter voor PSMI' [0.5,72,5E20] en [3,64,3E20] (hooguit 0.2%) be:Ln

vloedt het resultaat nauwelu"ks. In figuur 4.17 warden de experi

mentele getalswaarden voor EJij weer vergeleken met de RKKY-exchange. 
Er is eveneens geschaald op de waarde bij p = 7·10 20 cm- 3

• De metingen 
in dit onderzoek zijn dus consistent met die van Story et.al. De ex
perimentele EJij 2 uit de aT- 2 -staart van de soortel~"ke wannte wardt 
in figuur 4.18 met de RKKY-wisselwerking geconfronteerd. Interpre
tatie ervan wordt bernoeilij'kt door de grote onnauwkeurigheid in EJij 2 

van PSMT [ 0. 5, 72, 5E20 J. De coefficient a in de hoge tanperatuur 
·lirniet is inmers evenredig met x2

• De gesarmeerde ge~adrateerde 
exchange van PSMT [3,64,3E20] ligt duidelu"k lager ten opzichte van 
de waarde bij PSMT [3,72,7E20], eenzelfde tendens als bij het RKKY
gedrag. 

EXP. RKKY EXP. 

I 

RKKY 

IJij 
I 

IJij2 10 •2 IJij/m*Jsd2 10-•IJijlm*2Jsd• IJi ·2 
I Ji/ PSMT 

[K] [K) [KeV- 2) [K2ev-•] 100 <lJij)2 100 <£Ji~)2 

[ 3 ' 72' 7E20] 22.0::!:1.0 4.58::!:0.22 4.35 1.98 0.95 

[3,72,8E19] -0 .59::!:0 .59 - 2.96 0.13 -
[0.5,72,5E20] 22.4::!:1. 7 7 .07::!:2.35 4.28 1.43 1.4 

[3 ,64,3E20 l 6.41::!:0.64 1.27::!:0.04 3.90 0.77 3.1 

Tabel 4.5. RKKY-berekeningen tegenover susceptibiliteit (0 - EJij) en 
soortel~ke warmte rar- 2 
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Figuur 4. 17. RKKY-berekeningen en susceptibi
liteit metingen (8): LJij tegen 
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de gatendichtheid; er is geschaald 
bij p = 7•10 20 cm- 3

• 

I 
• PSMI'[3,72,7E20] 

• PSMI'[ 0. 5, 72 ,5E20] 
• • PSMI'[3,64,3E20] 

4 8 12 16 

Figuur 4.18. RKKY-berekeningen en soortelijke 
warmte metingen [r- 2 -staart): 
LJij 2 tegen de gatendichtheid; 
er is geschaald bij p = 7•10 20 cm- 3

• 
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Tabel 4.5 bevat overigens nog een extra toetsingsgrootheid 
voor de RKKY-interactie: 
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(4.13) 

Deze grootheid is onafhankel~"k van m* en Jsd, beide niet bekend 
voor PSMT, en zou voor zowel de RKKY-berekeningen als de experimen
tele resultaten een identieke waarde moeten opleveren. Teaninste, 

als het door mobiele ladingen ge1nduceerde f erranagnetisme met de 

longe-range RKKY-wisselwerking tussen de Mn-spins verklaard kan 

worden. De getabelleerde waarden weerspiegelen de onbevredigende 
beschrijving volgens de gehanteerde RKKY-exchange. Dit kwam reeds 
naar voren in de figuren 4.16,4.17 en 4.18. 



Hoofdstuk 5. Conclusies en suggesties. 

Conclusies. 

Er is aangetoond <lat de verdunde rnagnetische halfgeleider 

Pb1-x-ySnyMnxre naast de canpositie-parameters x en y een derde 
parameter, de gatendichtheid, kent. Deze speelt een wezenlb"ke rol 
in het rnagnetische gedrag. De soortelb"ke wannte en susceptibili

teit metingen aan Pb 0 • 25 Sn 0 , 72Mn 0 • 03Te zijn niet in strijd met de 
resultaten van Story et.al. [ST086], welke een abrupte overgang 
naar de f erranagnetische toestand observeren vanaf een kritische 
gatendichtheid, p = 3·10 20 cm- 3

• 
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Een ladingsdragersdichtheid van 7·10 20 cm- 3 induceert ferro
magnetisch gedrag in Pb 0 • 25 Sn 0 , 72Mn 0 , 03Te. Magnetische ordening 
beneden de Curie-temperatuur, 3.7±0.1 K, en een posit1eve Curie
Weiss temperatuur van 4.0±0.1 K wijzen hierop. Bij een lagere gaten
dichtheid, p = 8·10 19 cm- 3

, is de Curie-Weiss temperatuur nagenoeg 
nul (-0.1±0.1 K) en is een overgang naar een geordend magnetisch 
systeem boven 400 mK niet waargenanen. De van nul verschillende 

magnetische soortelb"ke wannte duidt op magnetische wisselwerking 
tussen de Mn-spins. De geringe gemiddelde interactie zou een indi
catie kunnen zijn voor een canpenserend mechanisme beneden de kri
tische gatendichtheid (3·1020 cm- 3

). 

Een lagere Mn-concentratie in Pb0 • 275 Sn 0 • 72Mn 0 , 005Te, met p = 
5·1020 crn- 3

, doet het geinduc·eerde ferrcmagnetisme niet verdwijnen. 
De gemiddelde interactie is positief, 0 = 0.65±0.05 K, en magnetische 
ordening beneden 400 mK is waarschijnlUK, getuige de karak.teristieke 
snel oplopende magnetische soortelijke wannte b:ij lage temperaturen. 

Vergel~"king met Pb0 , 25 Sn0 • 72 Mn0 • 03Te, p = 7·1020 cm- 3
, toont een 

met de Mn-concentratie lineair stijgende Curie-Weiss temperatuur. De 
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gemiddelde interactie (per Mn-ion) is voor p = 5 en 7·10 20 cm- 3 dus 
nagenoeg gellj"k. Dit is niet in strijd met de metingen in [ST086 ] , 

welke wijzen op de stapvonnige toename van de Curie-Weiss temperatuur 
bij p = 3·10 20 cm- 3

• 

Een van 72% verschillende Sn-concentratie in Pb 0 , 33Sn 0 • 64Mn 0 , 03Te, 
p = 3·10 20 cm- 3

, heeft geen drastische verandering in het rnagnetische 

gedrag tot gev9lg.De ordeningstemperatuur is 0.9±0.l Ken de Curie
Weiss temperatuur bedraagt 1.1±0.1 K, beduidend lager in vergellj"king 
met Pb 0 , 25Sn 0 • 72Mn 0 • 03Te, p = 7·10 20 cm- 3

• De stapvonnige overgang 
naar ferrcmagnetisch gedrag bij p = 3·10 20 cm- 3 is ook met dit resul
taat niet in strijd. Echter, enige reserve is geboden bij deze verge
llj"king vanwege het verschil in canpositie. Soortellj"ke wannte en sus

ceptibiliteit metingen aan Pb 0 • 33Sn 0 • 64Mn 0 • 03Te met diverse gaten
dichtheden, zouden uitsluitsel moeten geven over de vraag of de over
gang naar ferrcmagnetisme bij p = 3 • l 0 2 0 cm- 3 uni verseel is, ongeacht 
enige verandering in de canpositie van PbSnMnTe. 

Pb 0 • 33Sn 0 • 64Mn 0 • 03Te, p = 3·1020 cm- 3 en Pb 0 , 275Sn 0 • 72Mn 0 • 005Te, 
p = 5·10 20 cm- 3 vertonen beide deviatie van de wet van Curie-Weiss 

beneden relatief hoge temperatuur (5 a 10 ma.al 0). Bij het eerstge
noemde sample met 3·10 20 ladingsdragers per cm 3 is de afwiJ"king het 
grootst. De rnagnetische soortellj"ke wannte, vlak. boven de ordenings
temperatuur, valt minder snel af dan volgens de hoge temperatuur 
limiet voorspeld wordt (aT- 2

). Dit in tegenstelling tot het systeem 

Pb 0 • 25 Sn0 • 12Mn 0 • 03Te, p = 7·10 20 cm- 3
, waarbij een meer abrupte daling 

van de soortellj"ke wannte is waar te nemen, gecanbineerd met Curie
Weiss gedrag tot dicht bij de ordeningstemperatuur. Entropiebeschouwin
gen bevestigen bovenstaand beeld. Deze ef fecten kunnen in samenhang 
gezien worden met de overgang naar de f erranagnetische toestand bij 
p = 3·10 20 cm- 3

• In dit verband denken we aan een additioneel mecha
nisme welke bij ladingsdragersdichtheden rond 3·1020 cm- 3 effectief 
zou kunnen warden. We rnoeten weer enige voorzichtigheid betrachten 
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met deze uitspraak, andat bij bovenstaande interpretatie telkens 
twee parameters verschillen, de gatendichtheid enerzijds en de Mn
of Sn-concentratie anderzijds. 

Beneden de ordeningstemperatuur van Pb 0 • 25 Sn0 • 12Mn0 • 03Te, 
p = 7 • 102 0 cm- 3 

, observeren we een magnetische soortelbke wannte 
die afwiJ°kt van de typische A-ananaly bij tweede orde (anti-) ferro

magnetische fC!-se-overgangen. De soortelbke wannte stijgt bijna li

neair met de temperatuur. 

Met een Mean Field benadering voor het magnetische systeem 
kan de soortelbke wannte beneden de ordeningstemperatuur niet be
vredigend beschreven worden. Het is alleen de vonn die een zekere 
gelbkenis vertoont met de MF soortelbke wannte. Deze is overigens 
boven de ordeningsternperatuur nul. De relatief grote fractie van 

de magnetische entropie boven Tc bij Pb0 , 33 Sn 0 • 6 ~Mn 0 • 03Te, p = 
3·1020 cm- 3 en Pb0 , 275 Sn0 • 72Mn0 , 005 Te, p = 5·1020 cm'"" 3 , gaat ten 
koste van de maxima.le hoogte bij de ordeningstemperatuur. De be
schrijving is dan ook het slechts voor de laatstgenoemde systemen, 
hetgeen ons dus niet verbaast. De metingen van de soortelbke wannte 

met het preparaat in een statisch magneetveld volgen de Mean Field 
berekeningen beter. Het is vooral de hoogte van de experimentele 
soortelbke wannte die weer tekort schiet bij de gehanteerde Mean 
Field benadering. 

De longe-range RKKY-interactie tussen de gelocaliseerde magne
tische manenten, in een fcc-structuur met roosterparameter en gaten
dichtheden zoals in PbSnMnTe, is gemiddeld ferranagnetisch. Echter, 
de abrupte stijging van de Curie-Weiss ternperatuur in het systeem 

Pb0 • 25 Sn0 , 72Mn0 , 03Te, bij p = 3·1020 cm- 3
, kan niet met de RKKY

wisselwerking verklaard worden. Deze voorspelt een continue stij

ging als functie van de gatendichtheid. De ccmbinatie van de Curie
Weiss temperatuur uit de susceptibiliteit (- .t.Jij) en de ~T- 2 -
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staart van de soortel~"ke warmte (- r.Tij 2
) onderstreept de beperkte 

beschrijving volgens de RKKY-interactie. Een andere bandvorm (niet
parabolisch) of de invoering van een vrije weglengte voor de gaten 

draagt niet bij tot een betere beschrijving. Boven de kritische gaten
dichtheid (3·10 20 an- 3

) l~"kt de RKKY-wisselwerking de experimentele 

resultaten kwalitatief goed te kunnen verklaren. 
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Bij de conclusies is reeds naar voren gekomen <lat alleen voor
zichte uitspraken mogel~K ztjn, andat PbSnMnTe drie systeanparameters 
kent, waarvan er bij de onderzochte systemen vaak meer dan een van 
elkaar verschillen. Qn een nauwkeurige analyse van de rnagnetische 

grootheden van PbSnMnTe te maken moet steeds slechts een parameter 
gevarieerd worden. Een variabele gatendichtheid (zoals in het onder

zoek van Story et.al.) ligt met het oog op de eenvoudige variatie 
ervan (annealling) voor de hand. Vooral de bestudering van de ab
rupte overgang naar ferranagnetisrne bij p = 3·10 20 crn- 3 is van belang. 
Deviaties van Curie-Weiss gedrag en additionele entropie boven Tc 
doen irrmers denk.en aan een rnechanisrne <lat beneden de kritische 
gatendichtheid de rnagnetische interacties doet canpenseren (wisse
lend ferro- en antifecanagnetische exchange ? ) . De afhankel~"kheid 
van de Pb- (of Sn-) concentratie is overigens ook bijz?nder int~res

sant, als we bedenken dat Pb1-xMnxTe een essentieel ander rnagnetisch 
gedrag kent (spinglas-overgang, anti-ferranagnetische interacties). 

Zowel de preparatie van PbSnMnTe als de variatie van de gaten

dichtheid in de bestaande syste:nen zijn reeds in voorbereiding. 

Magnetisatie-rnetingen zijn een noodzakel~'ke aanvulling voor de 
soortel~'ke warrnte en susceptibiliteit-resultaten van PbSnMnTe. Ze 
kunnen bijvoorbeeld nader inf onneren over het karakter van de rnagne-
tische toestand van Pb Sn Mn Te, p = 8·10 19 crn- 3

• 
o.2s 0.72 0.03 

Qn uitsluitsel te krijgen over de effectiviteit van de RKKY
interactie zullen er halfgeleider-eigenschappen van PbSnMnTe onder
zocht moeten worden. Magneto-optische experimenten (Faraday-rotatie, 
exciton-opsplitsing, Shubnikov-de Haas), absorptie-rnetingen en ge
leidbaarheids-rnetingen (Hall-effect, van der Pauw) kunnen bijvoorbeeld 
infonneren over de overlap tussen de golf functies van Mn 2+ en de 
gaten (Jsd), de effectieve rnassa van de ladingsdragers (rn'\") en de 
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tanperatuur-afhankel~Kheid van de gatendichtheid. 

De interactie tussen gelocaliseerde rnanenten via de verstrooi

ing van vrije ladingen zou volgens Zhang et.al. [ZHA86] een minder 

steile radiele afhankelljKheid vertonen dan volgens de RKKY-inter
actie (2 < n < 3, met Jij - Rij-n). Welke invloed <lit heeft op het 

verloop van l:Jij en l:Jij 2 als functie van de gatendichtheid is niet 
geheel duidellj1< en biedt op het theoretische vlak nog !D)gelljKheden 
tot nader onderzoek. Ook een eventuele additionele RKKY-bijdrage van
uit dieper gelegen banden kan in canbinatie met de reeds aangestipte 

halfgeleider-eigenschappen het door ladingsdragers geinduceerde 
ferranagnetisme in PbSn.MnTe misschien beter beschrijven. 

Het ENNPA-model (Extended Nearest Neighbour Pair Approximation) 
geef t een bevredigende beschrijving van de magnetische grootheden 
in DMS zoals (CdMn)

2
As

3
, CdMnTe en HgMnTe. Teruninste,_voor lag? Mn

concentraties en tanperaturen boven de freezing-tanperatuur. De 

Hamiltoniaan van het systeem wordt hiertoe gefactoriseerd in bijdra

gen van paren spins [DEN86]. 
Als aanvulling op de reeds gehanteerde !D)dellen zouden ENNPA

berekeningen uitgevoerd kunnen worden, met gebruik van de longe
range RKKY-interactie. Er zijn een- tweetal redenen waaran deze be
rekeningen weinig zinvol lUken. Ten eerste constateerden we reeds 
de onbevredigende beschrijving van de hoge tanperatuur susceptibi

liteit van PbSn.MnTe door de RKKY-wisselwerking. Anderzijds is het 
gedrag van de soortellj"ke wannte essentieel verschillend van <lat van 
de genoemde (II-V) en (II-VI) rnaterialen. Daar vertoont de rnagne
tische soortellj"ke wannte meestal een breed rnax:imum, in overeenstem
rning met ENNPA-berekeningen. 

Teneinde toch enig inzicht te verkrijgen in de resultaten en 
met name de te verwachten deviaties volgens het &r-.mFA-model (met 
RKKY-wisselwerking) llj"kt het toch nuttig deze inforrnatie toe te 
voegen aan het onderzoek aan PbSn.MnTe. 
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Appendix A. De magnetische soortelijke warmte 
in de Mean Field benadering. 
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In deze bijlage wordt iets dieper ingegaan op de berekenings

methode van de magnetische soortelijke wannte, volgens de Mean Field 
benadering; zie paragraaf 3.4. 

De soortel~Ke wannte van een magnetisch systean wordt eenvoudig 
gegeven door: 

~ff 
= E = - f <M>dHef f (A.l) 

0 

waarbij de energie een gevolg is van het ef fectieve MF veld, een som

matie van Hinw en H0 CHeff en M wijzen in de z-richting). Boerstoel 
et.al. [BOE72] hebben aangetoond dat deze uitdrukking overgaat in: 

CH 

met 

3S 
(M* + 

gus (S+l)H 0 aM* 
= -R -- aT*) S+l 3k8TcT* 

M M 
M* = = N S = Bs(x) Msat gus 

Bs(x) : Brillouin-functie 

X = gusS (H + H ) 
ksT o inw 

T 
T* - -

Tc 

Tc= 2S(S+l) L Ji· 
3k . . J B l.>J 

(A.2) 

(A.3) 

(A.4) 

(A.5) 

(A.6) 

(A. 7) 

De magnetische soortel~Ke wannte is als f..inctie van de tanperatuur 
bekend indien we in st9.at zijn M*(T*) te berekenen. Door substitutie 
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van A.3,A.5,A.6 en A.7 in relatie A.4 volgt er: 

x = 
3S 1 gugS 
S+l T* Bs(x) + kT*Tc Ho (A.8) 

een vergelUking waannee x en Bs(x) berekend kunnen worden. M* en 
aM*/aT* zijn aldus als functie van T* vast te stellen, waarna sub

stitutie in A.2 de magnetische soortel~"ke wa:rmte oplevert. Als 

parameters in de berekeningen kennen we nu: het spinquantumgetal S, 
de Curie-temperatuur Tc en het uitwendige veld Ho. Bij afwezigheid 
van een veld verdwijnt de tweede term in A. 2 en A. 8 , waardoor de 

soortel~"ke wannte slechts van S afhangt. Enkele resultaten van de 

berekeningen zijn opgenanen in paragraaf 3.4 en 4.4. 



Appendix B. Diarnagnetische correctie van 
de susceptibiliteit. 
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In deze bijlage zal behandeld worden op welke wijze de experi
rnentele dynarnische susceptibiliteit van PSMT [0.5,72,5E20] gecor

rigeerd is voo~ de diarnagnetische bijdrage, zie paragraaf 4.3. Aan
sluitend wordt <lit vergeleken met literatuurgegevens voor soortge

l~"ke verbindingen. 
Net als bij andere DMS (bijvoorbeeld (CdMn)

2
As

3
) is het aanneme

l~"k dat de susceptibiliteit van PbSn.MnTe is sarnengesteld uit een 
tweetal bijdragen, door de aanwezigheid van de Mn 2 +-ionen enerzijds 
en het diarnagnetische gastmateriaal anderzijds: 

= Xrn + Xo . (B.1) 

De diamagnetische susceptibiliteit is rneestal van de orde -10- 7 tot 
-10- 6 emug- 1 en vaak onafhankelijk van de temperatuur. 

PSMI' [0.5,72,5E20], met slechts 0.5% Mn, heeft een relatief 
kleine Curie-Weiss susc~ptibiliteit (Xcw - x) en kent reeds vanaf 
lage temperatuur (circa 5 K) afwijkingen van het verwachte hoge 
temperatuur gedrag. Deze extra, negatieve bijdrage in de susceptibi
liteit kant duidelijk naar voren in de figuur 4.11, paragraaf 4.3. 
Door nu de inverse susceptibiliteit voor T < 5 K te extrapoleren 
naar x- 1 = 0, verkrijgen we een schatting voor 0, de Curie-Weiss 
temperatuur. Deze extrapolatie is te rechtvaardigen door op te 
merken dat·bij lage temperatuur de diarnagnetische bijdrage verwaar
loosd mag worden ten opzichte van de CW-susceptibiliteit. Er geldt 
<lat lxo/Xml < 5% voor T < 5 K. Vergelijking B.l gaat dan over in: 

Xexp = C(T-e)- 1 + Xo 

of Xexp<T-8) = C + Xo(T-0) (B.2) 
met e === 0.65 K. 
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Figuur B.1. PSMT (0.5,72,5E20): X(T-8) tegen T, met 
8 = 0.65 K; zie ook paragraaf 4.3, fi
guur 4. 11. 
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-

40 

In figuur B.1 is Xexp(T-8) uitgezet tegen de tanperatuur en levert 
voor T > 10 K een bevredigend lineair verband, duidend op Curie
Weiss gedrag en een temperatuur onafhankelijke diamagnetische bij
drage. Uit de helling in de figuur vindt men nu: 

= -(9.7±1.0)·10- 7 emu g- 1 
• (8.3) 

In paragraaf 4.3, figuur 4.11, wordt de experimentele susceptibi
liteit gecorrigeerd met bovenstaande waarde. De aldus verkregen 
lineaire x- 1 tegen T geeft een spin S = 5/2 en is een bevestiging 
van een juiste correctie voor de constante diamagnetische bijdrage 
van PSMI [0.5,72,5E20]. 

De Curie-Weiss susceptibiliteit van de PSMI-systanen met 3% Mn 
is globaal een factor 6 grater dan voor PSMI [0.5,72,5E20], zodat 
ook Xn (volgens B.3) ten opzichte van Xcw een factor 6 geringer is. 
Toch zou zulk een correctie bij de systemen met 3% Mn de susceptibi-
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liteit zodanig aantasten dat van Curie-Weiss gedrag geen sprake 
meer is. Een diamagnetische bijdrage van hooguit -1 a -3·10- 7 emug- 1 

is toelaatbaar an beneden 50 K het hoge ternperatuur gedrag nagenoeg 
onveranderd te laten. Een dergelijke correctie valt dan ook binnen 
de experimentele nauwkeurigheid en is consistent met de bevredigen
de resultaten (S,8) uit het aw gedrag van de samples PSMT [3,72,8El9], 

[3,72,7E20] en [3,64,3E20]. De diamagnetsche bijdrage kan bllj"kbaar 

niet eenvoudig beschreven worden met de gevonden waarde in B.3. De 
susceptibiliteit van het gast:rna.teriaal wordt wellicht bel.nvloed 

door de Mn-concentratie en is voor stijgende concentratie waarschijn
lijk kleiner. 

In de literatuur wordt gemeld dat Pb1_xSnxTe een extra bijdrage 
kent in de susceptibiliteit [LAS78,TOV74]. Deze wordt veroorzaakt 
door de vrije ladingsdragers (Pauli-magnetisme) welke in PbSnTe in 
relatief grote dichtheden voorkanen. Vergellj"king B.l heeft dan een 
additionele term: 

Xo + Xc(p,T) (B.4) 

De ternperatuur afhankelljKheid van Xe vindt zijn oorsprong in de even
eens tanperatuur afhankellj"ke bandgap en ef fectieve massa van PbSnTe 
[WV77,NIM83]. Desan van Xo en Xe varieert voor gatendichtheden 
rond 1020 cm- 3 (net als bij PSMT) tussen -2 e..~ -6·10- 7 emug- 1

, af

hankellj1< van ternperatuur en samenstelling: 

= 
= 

-5 tot -6·10-' 
0 tot +3·10- 7 

emu 
(B.5) 

emu 

De temperatuur afhankelljKheid beneden 50 K wordt in [LAS78,TOV74] 
nauwelijks aangegeven, zodat vergelijking met de diamagnetische bij
drage van PSMT [0.5,72,5E20] 1:e.noeillj1<t wordt. De globale abso
lute waarden verschillen echter aanzienllj1<, zie B.3 versus B.5. 

De susceptibiliteit in PbSnTe wordt dus voor een groot gedeel-
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te door de ladingsdragersdichtheid bepaald. Dezelfde ladingsdragers 
verzorgen ook de wisselwerking Cussen de Mn 2+-ionen in PbSnMnTe. We 

kunnen dus aanvoelen dat er door de Mn-substitutie een bel.nvloeding 
van de diamagnetische susceptibiliteit zou kunnen zijn, zoals we deze 
observeren in PSMI'. 


