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SAMENVATTING 

Semi-magnetische halfgeleiders zijn verbindingen, waarbij in een niet

magnetische halfgeleider magnetische verontreinigingen zijn aangebracht. 

Deze stoffen staan momenteel in grote belangstelling, omdat de interactie 

tussen gelocaliseerde magnetische momenten en de mobiele band electronen 

tot tamelijk ongewone effecten in het gedrag van de vrije ladingsdragers 

leidt. Hiernaast kunnen deze interacties aanleiding geven tot een magne

tische exchange interactie. In de meeste semi-magnetische halfgeleiders 

treedt een bijzonder magnetisch gedrag op, nl. het zogenaamde spinglasge-

drag: beneden de freezing temperatuur T vriezen de spins willekeurig 
f 

vast. In deze spinglasfase is er geen sprake van long-range ordening. 

Experimenteel uit zich dit oa. in een cusp in de dynamische susceptibili

teit x, terwijl een anomalie in de magnetische soortelijke warmte C 
m 

ontbreekt. 

(Cd(l-x)Mnx) 3As 2 (kortweg CMA) behoort tot deze groep van semi-magneti

sche halfgeleiders. Uit dynamische suscepti hili te i t (x) en soortelijke 

warmte (C ) metingen is gebleken dat deze verbinding spinglas gedrag 
m 

vertoont, zelfs bij zeer kleine percentages Mn. Dit duidt op een long-

range karakter van de interacties. Ons onderzoek richt zich op de aard 

(teken, grootte, range) en fysische oorsprong van de interacties die het 

magnetische gedrag van CHA bepalen. 

Uit de experimentele data (magnetisatie (M), x en C ) kunnen we het vol
m 

gende fysische model afleiden: 

-de magnetische ionen zijn random over het rooster verdeeld. 

-de Mn-ionen hebben een magnetisch moment van gs~4.4 Bohrmagneton. 

-tussen twee naaste buur Mn-ionen bestaat een sterke antiferromagnetische 

interactie J
0

• 

-er bestaat bovendien een antiferromagnetische long-range interactie 
4 

Jl/R • 

In dit verslag ontwikkelen we twee berekeningsmethoden om de thermodyna

mische grootheden (x, M en Cm) in het temperatuurgebied boven Tf te bere

kenen: het paar correlatie model en het uitgebreide mean field model. De 

spinglasovergang kunnen we hiermee niet verklaren. Het blijkt uit beide 

berekeningsmethoden, die allebei goed blijken te voldoen, dat alle expe-
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rimentele data van C~~ simultaan kwantitatief verklaard kunnen worden met 

een naaste buur interactie J 0 /k
8
= -30 {±10) K en een long-range interac

tie J 1 /k8= -20/R4 (±4) K. 

Het feit, dat de naaste buur interactie mogelijk niet in het l/R4-schema 

past, wordt wellicht verklaard door een directe exchange of een naaste 

buur superexchange. Enkele exchange meebanismes, die mogelijk de oor

sprong van de long-range interactie zijn, hebben we geconfronteerd met 

het, door ons bepaalde, fysisch model voor CMA: zowel de dipool-dipool 

interactie, de RKKY-interactie {die in metallische spinglazen het spin

glas gedrag veroorzaakt) als de interband interactie {die waarschijnlijk 

in Hg(l-x)MnxTe het spinglas gedrag veroorzaakt) zijn om uiteenlopende 

redenen niet mogelijk. 

Vermoedelijk is de zgn. superexchange de oorsprong van de long-range 

interactie. Dit zou de reductie van het magnetisch moment tov. de vrije 

ion waarde verklaren. Voordat hierover een sluitende conclusie kan worden 

gegeven, moet echter nog meer onderzoek worden verricht. 
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1 INLEIDING 

1.1 Doel Van Het Onderzoek 

(Cd(l-x)Mnx) 3 As 2 , kortweg CMA, bestaat uit een niet magnetisch rooster 

van de narrow gap halfgeleider Cd
3

As
2

, waarbij een fractie x van de Cd

ionen vervangen is door magnetische Mn-ionen. Deze verbinding behoort tot 

een vrij nieuwe klasse van materialen, nl. de semi-magnetische halfgelei

ders (of verdunde magnetische halfgeleiders) [JON 83]. Deze materialen, 

waartoe bv. ook Cd(l-x)MnxTe, Hg(l-x)MnxSe en Pb(l-x)MnxTe behoren, staan 

de laatste jaren erg in de belangstelling, omdat de interactie tussen de 

gelocaliseerde magnetische momenten en de mobiele band electronen tot 

vrij anomale effecten in het gedrag van de vrije ladingsdragers leidt. 

Bovendien geven deze interacties vaak aanleiding tot een magnetische 

exchange interactie. In de meeste semi-magnetische halfgeleiders treedt 

een bijzonder magnetisch gedrag op, nl het zogenaamde spinglasgedrag. Ook 

CMA vertoont dit spinglasgedrag [JON 83]. Deze eigenschappen, zowel van 

de vrije ladingsdragers als van de gelocaliseerde momenten, zijn onlangs 

uitvoerig samengevat door Brandt en Moshchalkov [BRA 84]. 

Wij beperken ons in dit verslag tot het gedrag van de magnetische momen

ten in CMA. Voor nadere informatie over het gedrag van de vrije ladings

dragers, zoals energiebandenstructuur, optische en transport eigenschap

pen, verwijs ik naar de publicaties van Blom et al.[BLO 80, NEV 81, NEV 

82 J. 
Over het algemeen vertonen semi-magnetische halfgeleiders (én semi-mag

netische metalen en sommige semi-magnetische isolatoren] spinglas gedrag. 

Kenmerkend voor een spinglas is dat bij een bepaalde temperat~ur, de 

freezingtemperatuur Tf, de magnetische momenten in willekeurige stand 

"invriezen". Boven en beneden Tf vertoont de verbinding een duidelijk 

verschillend gedrag, hoewel er in de spinglas fase geen sprake is van 

long-range ordening, zoals in een ferro- of antiferromagneet [MYD 81]. 

Het duidelijkst komt de freezing tot uiting in het verloop van de dynami

sche susceptibiliteit X· Deze vertoont een cusp (scherpe piek) bij Tf. De 

magnetische soortelijke warmte C daarentegen vertoont geen anomalie, 
m 

maar slechts een breed maximum bij een temperatuur boven Tf. 
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Bij de beschrijving van het magnetisch gedrag van CMA (en van spinglazen 

in het algemeen) stuit men op drie problemen. Ten eerste willen we de 

thermodynamische grootheden, zoals de magnetisatie, susceptibiliteit en 

magnetische soortelijke warmte, boven de freezingtemperatuur uitdrukken 

in termen van de interacties tussen de magnetische momenten en de statis

tische verdeling van deze over het kristalrooster. Met een fysisch model, 

waarbij men uitging van uitsluitend een naaste buur interactie tussen Mn

spins en men de verdeling van de Mn-ionen als parameter kon variëren, is 

men er niet in geslaagd om een set parameters (grootte en teken van de 

interactie, verdeling van de spins) te bepalen, waarmee men alle experi

mentele data simultaan kon verklaren [NIS 84]. Ook bij bv. Cd(l-x)MnxTe 

en Hg(l-x)MnxTe is men men met dit model hierin niet geslaagd: afhanke

lijk van welke data men beschouwde, zijn waarden voor de naaste buur 

interactie gevonden, die meer dan een grootteorde uiteenliepen. Daarbij 

gebruikte men dan ook nog volledig verschillende aannamen over de verde

ling van de Mn-ionen over het rooster [BRA 84]. Volgens recente publica

ties van Shapiro et al.[SHA 84, AGG 84] kan tenminste een deel van deze 

verwarring teruggevoerd worden op het gebruik van een te eenvoudig model, 

dat men toepast op een te beperkte set data. Uit hun resultaten blijkt 

nl. dat het gedrag van oa. Cd(l-x)MnxTe niet alleen bepaald wordt door 

een antiferromagnetische naaste buur interactie, maar dat ook een vrij 

zwakke long-range interactie een rol speelt. Ook voor CMA bestaan er aan

wijzingen dat een long-range interactie een belangrijke rol speelt. 

In dit verslag zal gepoogd worden om voor CMA een set van parameters 

(oa. grootte, range en teken van de interacties) te vinden, zodat alle 

voorhanden zijnde experimentele data boven de treezingtemperatuur hiermee 

verklaard kunnen worden. Hiertoe ontwikkelen we twee methoden om de ther

modynamische grootheden te berekenen, nl. het paar correlatie model en 

het uitgebreide mean field model. 

Het tweede probleem betreft de fysische oorsprong van de interacties, 

die het magnetisch gedrag van CMA bepalen. Wij zullen in dit verslag 

enkele mogelijkheden voor de oorsprong van de long-range interactie (de 

dipool-dipool interactie, de RKKY-interactie, de interband interactie en 

de superexchange) nader beschouwen en het door deze interacties theore

tisch voorspelde magnetisch gedrag confronteren met het fysisch model 
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voor CMA, dat we eerder bepaald hebben. Hiermee hopen we een verklaring 

voor de long-range interactie in CMA te kunnen geven. 

Het derde probleem betreft de verklaring van de spinglasovergang. Hoewel 

dit erg in de belangstelling staat bij theoretici, is men er nog niet in 

geslaagd hiervoor een sluitende verklaring te geven [FIS 83, CHO 84]. Wij 

zullen hier verder niet op in gaan. 
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1.2 Indeling Verslag 

Na de noodzakelijke informatie over de structuur van CMA in hoofdstuk 2 

behandelen we in hoofdstuk 3 de experimentele data van CMA, zoals die in 

de afgelopen 2 jaar verkregen zijn. Hieruit kunnen direct enige conclu

sies getrokken worden, zoals de grootte van het spinmoment van de Mn

ionen en de aard van de interacties. 

In hoofdstuk 4 werken we dan 2 methoden om de thermodynamische grootheden 

boven de treezingtemperatuur Tf te berekenen uit, zodat we, door aanpas

sing van de interactie parameters, de experimentele data kunnen fitten. 

Dit levert een set parameters op voor de interacties in CMA. 

Vervolgens zal in hoofdstuk 5 geprobeerd worden om de fysische oorsprong 

van deze interacties te achterhalen door voor enige mogelijke mechanismes 

het theoretisch voorspelde magnetische gedrag kwalitatief te confronteren 

met het door ons bepaalde fysische model. 

Tenslotte zullen in hoofdstuk 6 alle conclusies nog eens op een rijtje 

worden gezet. 
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2.1 Kristalstructuur En Preparatie 

De gebruikte samples van CMA zijn gemaakt met een zgn. gemodificeerde 

Bridgman-methode bij een temperatuur van 780-800 °C in, met grafiet 

gecoate, kwartsampullen, die stoichoimetrische hoeveelheden van de pure 

elementen bevatten. Samenstelling en homogeniteit van alle samples zijn 

bepaald met electron-mieroprobe metingen, Röntgenstraling diffractie en 

chemische analyse [cuy 85). Goede éénfasige polykristallijne preparaten 

werden altijd verkregen voor x<O.l. Bij grotere percentages Mn werden 

soms kleine hoeveelheden ferromagnetisch MnAs gevormd, dat dan in kleine 
3 

klontjes (enkele ~m ) door het kristal verspreid aanwezig was. De gemeten 

Mn-concentratie x varieerde enigszins over de samples, die afmetingen 

hadden in de orde van 1 cm3 [ STE 82). De gradient in x ontstaat waar

schijnlijk doordat de stolling van de vloeistof aan één kant van de ampul 

begint. In de gevallen dat we de ampul langzaam uit de oven lieten zakken 

(1 mm/h) bleek de gradient groter te zijn dan wanneer het sample snel 

werd afgekoeld door de oven uit te zetten (de afkoeling duurt dan enkele 

uren). De relatieve nauwkeurigheid van x is daarom geschat op 10%. 

De kristalstructuur van Cd
3

As
2 

is vrij gecompliceerd (160 atomen per 

eenheidscel), maar de voor ons belangrijke kenmerken zijn: 

-de eenheidscel is tetragonaal. 

-de Cd atomen bevinden zich op de hoeken van een simpel kubische cel met 

systematisch lege diagonalen (zie figuur 2.1.1). Dit betekent dat niet 

alle Cd-posities qua omringing identiek zijn, maar dat we 3 verschil

lende posities, met resp. 3,4 en 5 naaste Cd-buren, kunnen onderschei

den [zie Appendix A). 

De kristalstructuur van Cd
3

As
2 

is uitgebreid beschreven door Steigman et 

aL [ STE 69). 

De substitutie van Cd door Hn heeft enkele gevolgen voor de kristal-

structuur: 

-de kristalassen worden korter naarmate er zich meer Mn in het kristal 
++ ++ 

b~vindt, doordat het Hn -ion kleiner is dan het Cd -ion. Dit effect is 
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figuur 2 .1.1 

verdeling van Cd-atomen in Cd3As 2 

Cd,As1 . ldealized crystal structure of 11-Cd,Asl. 
Circles reprosent Cd atoms in the plane of the diagram. 
Cros;es reprosent As atoms at .1z = 2/16 below the plant of 
the diagram. VI and V2 are vacant Cd sites in first and second 
sets, respectively, or equivalent positions 

echter verwaarloosbaar klein: bij x=10% zijn de assen ongeveer 1% korter 

geworden [STE 82]. 

-mogelijk verandert de verdeling van de vacatures over het rooster, maar 

hier is nog zeer weinig over bekend. Wij zullen hier dan ook verder geen 

rekenening mee houden. 
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2.2 Energiebandenstructuur 

De kristallografische structuur van Cd
3

As
2 

is vrij ingewikkeld, maar kan 

worden benaderd door die van zincblende met hieraan toegevoegd een kris

talveldvervorming met tetragonale symmetrie. Met behulp van deze aanname 

heeft Bodnar [BOD 78) een model voor berekening van de bandenstructuur 

van een narrow bandgap halfgeleider als Cd
3

As
2 

ontwikkeld, waarbij hij 

aan het 3-nivo Kane model [KAN 57] de anisotropie van de interband impuls 

matrixelementen (P 11 en P l ipv. Kane's parameter P) en de kristalveld 

splitsing cS toevoegde. Dit heft de ontaarding van één energienivo op, 

zodat dit het 4-nivo Bodnar model genoemd wordt. 

Door de parameters in zijn model aan te passen aan data van Shubnikov-de 

Haas- en de Haas-van Alphen-metingen, vond Bodnar voor Cd
3

As
2

: 

Eg = -0,095 ± 0,01 eV 

6 0,27 ± 0,03 eV 

ö 0,085 ± 0,01 eV 

waarbij Eg de energiegap E(f6)-E(f8) en 6 de spin-baan splitsing E(f8)

E(f7) zijn. (Neve [NEV 84] vindt uit zijn metingen 6=0,095±0,01 eV) 

Aangezien Eg<O, betekent dit dat Cd
3

As
2 

een zogenaamde geïnverteerde ban

denstructuur heeft, zoals die in figuur 2.2.1 schematisch is weergegeven. 

~ V.b. 

figuur 2.2.1 

schematische weergave van de energie

bandenstructuur van Cd
3

As
2 

in het 

centrum van de Brillouin zone 

c.b.=conductieband 

z.g.=zware gatenband 

l.g.=lichte gatenband 

v.b.=valentieband 
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Vervangt men Cd nu gedeeltelijk door Mn, zodat we CMA verkrijgen, dan 

zal de bandenstructuur veranderen vanwege de verandering van molaire 

massa. Met name Eg blijkt van x af te hangen. Neve [NEV 84] heeft mbv. 

Shubnikov-de Haas metingen voor enige waarden van x Eg bepaald: 

x Eg (eV) tabel 2.2.1 

Energiegap Eg als functie van x voor CMA 

0 -0,095 ±0,01 

0.01 -0,077 

0.02 -0,060 

De onnauwkeurigheid is hierbij echter vrij groot, vanwege de onzekerheid 

in de x en de geringe variatie in de electronenconcentraties van de geme

ten samples. Gaat men nu uit van een lineair verband tussen Eg en x (zo

als dat ook gemeten is bij andere semimagnetische halfgeleiders [BRA 84]) 

dan vinden we bij X"'5.5±1% een overgang van een geinverteerde naar een 

gewone energiebandenstructuur (figuur 2.2.2). 

--+-t---'Positive gop' 

+x 

figuur 2.2 .2 schematische weergave van de energiebandenstructuur van 

CMA in het centrum van de Brillouin zone als functie van x 
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De energiebandenstructuur van Cd3As 2 (en (Cd(l-x)Mnx) 3As 2 ) is nog niet 

zo goed bekend als die van andere narrow gap halfgeleiders, zodat exacte 

kennis over de gevolgen van de substitutie van Cd door Mn nog ontbreekt. 
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3 EXPERIMENTELE RESULTATEN 

3.1 Lage Temperatuur A.C.Susceptibiliteit 

De a.c.susceptibiliteit is gemeten met een conventionele wederkerige 

inductiebrug in het gebied 90 Hz~v(900 Hz [BRE 80]. De resultaten van CMA 

zijn voor enige waarden van x weergegeven in figuur 3.1.1. 

t.... 
0"1 -::::J 
E 
Q) 

lJ""' 
'o 
"f"""" 

u 
rtl 

>< 

10 

5 

0 

X (0/o) 
0 2 
+ 3.6 3 
• 6.4 
A 7.4 
0 9.4 

2 T(K) 4 

figuur 3.1.1 x als functie van T voor CMA [v=900 Hz] 
a.c. 

De resultaten beneden lK zijn verkregen mbv. een mengkoeler [NIS 84], 

waarvoor geen goede absolute ijking van de gemeten x voorhanden was: 

metingen aan een CMN-preparaat in de mengkoeler zijn geschaald, zodat ze 

overeenkwamen met die in de gewone 4He-opstelling. Voor alle CMA-metingen 

in de mengkoeler is deze schaalfactor aangehouden. 

Er is een heel duidelijke cusp in x(T) waargenomen, waarbij de positie 

van de cusp afhankelijk is van de Mn-concentratie x. 
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De susceptibiliteit is vrij ongevoelig voor de frequentie in het gebied 

v~900 Hz gebleken. Daarom hebben wij de resultaten slechts bij één fre

quentie (900 Hz) weergegeven. 

Als we de piek in x(r) interpreteren als een overgang naar de spinglas

toestand, dan kunnen we het fasediagram rf-x bepalen (zie figuur 3.1.2) . 

-1--

0 

. 
. 

5 

... 
~/ 

/ . ..-·--
~· ........... Tf"-'X 

~y· 

10 
x(%) 

15 20 

figuur 3 .1. 2 

rf als functie van 

x voor CMA 

4/3 
Het blijkt dat rf+O als x+O. rf is ongeveer evenredig met x , hoewel 

ook een lineair verband, rf-x, niet geheel uitgesloten is. De voorkeur 
4/3 

voor rf-x wordt nl. vooral bepaald door het ene meetpunt bij x~l7.5%. 

In dit preparaat bevond zich echter naast CMA ook ferromagnetisch MnAs. 

Dit beïnvloedde uiteraard de absolute grootte van x, maar de piek bleef 

goed waarneembaar. Waarschijnlijk beïnvloedt het MnAs de spinglasovergang 

niet: bij een preparaat met x=6.5%, waarin zich MnAs bevond, werd dezelf

de waarde voor rf gemeten als bij een preparaat met hetzelfde percentage, 

maar zonder MnAs. Enige voorzichtigheid blijft toch wel geboden. 

Uit deze data kan men al direct informatie over de interacties tussen 

de magnetische Mn-ionen afleiden: 

-de interacties, die het spinglasgedrag veroorzaken, moeten een long

range karakter hebben, aangezien er anders geen freezing zou zijn waar

genomen bij kleine waarden van x: bij een short range interactie vindt 

beneden de percolatielimiet x geen spinglasovergang plaats [bij alleen 
c 

naaste buur interactie en een simpel kubisch rooster is x ~33%]. 
c 

-uit de concentratieafhankelijkheid van rf volgt phenomelogisch de 

afstands-afhankelijkheid van de interacties [BRA 84, rHO 74]: 
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4/3 
x 

-4 
R 

c 
-4 

R •. 
l.J 

(3.2.1) 

Hierbij is R een gemiddelde afstand tussen de spins, waarvoor geldt: 
3 c 

R .x= constant [zie Appendix B]. 
c J 4 

In CMA is dus sprake van een long-range interactie van het type 1/R (of 

als we uitgaan van Tf-x één van het type Jl/R
3
). 
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3.2 Soortelijke Warmte 

Soortelijke warmte data zijn verkregen met een conventionele adiabati

sche warmte puls caloriemeter in het gebied 0,3K<T<20K [KOP 76]. 

De magnetische bijdrage C aan de soortelijke warmte is verkregen door 
m 

aftrekking van de geschaalde 1 roosterbijdrage van puur Cd3As 2 en de 

hyperfijn bijdrage van de Mn-ionen van de totale gemeten soortelijke 

warmte. De resultaten zonder uitwendig veld zijn weergegeven in figuur 

3.2.1. 

~ 

QJ __, 
0 

~ 0. 
""""'I 

E 
u 

0 

1.8 ~3.8) 

T f I 5. 7 l I 9. 5 l 

2 4 6 
T(K) 

figuur 3.2.1 C als functie van T voor enige waarden van x 
m 

8 10 

1 Door substitutie van Cd-atomen door Mn-atomen verandert het rooster 

iets [kleinere molaire massa], zodat ook de soortelijke warmte van het 

rooster iets verandert. Om deze toch zo goed mogelijk in rekening te 

brengen, wordt de soortelijke warmte van Cd
3

As
2 

langs de T-as 

geschaald, zodat C +0 voor T+=. 
m 
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Duidelijk blijkt dat er geen anomalie wordt waargenomen bij Tf, aange

geven door pijlen in figuur 3.2.1, hetgeen karakteristiek is voor spin

glazen. Wel vertoont C een breed maximum, bij een temperatuur hoger dan 
m 

Tf, typisch voor een ensemble van spins met onderlinge interactie, waar-

bij de temperatuur van het maximum een maat is voor de grootte van de 

gemiddelde interactie energie. Het maximum verschuift systematisch naar 

hogere temperatuur (van O.SK naar SK) als de Mn-concentratie x toeneemt 

van 1% tot 10%. Uit dit gedrag volgt dat de gemiddelde interactie toe

neemt met de concentratie, hetgeen consistent is met de aanname van een 

long-range interactie. Men moet zich echter wel realiseren dat ook in het 

geval van alleen naaste buur interactie het maximum verschuift bij toe

name van de concentratie: meer naaste Mn-buren betekent meer interactie 

energie. Omdat echter het aantal naaste buren beperkt is (U<z<S), zou ook 

de temperatuurverschuiving van het maximum van de Schottky-anomalie vrij 

beperkt zijn. 

Verdere aanwijzingen voor het long-range karakter van de interacties 

kunnen verkregen worden uit schalingsinvariantie. In Appendix B laten we 

x -E 
w 

0 200 400 
T/x (K) 

figuur 3.2.2 C /x als functie van T/x 
m 
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zien, dat als de interactie een functie is van de afstand er een simpel 

verband tussen C , x en T voor een verdunde magnetische stof kan worden 
m J 3 

afgeleid: voor een interactie van het type 1/Rij leidt dit tot een uni-

versele functie wanneer C /x uitgezet wordt tegen T/x. Dit is gedaan in 
m 

figuur 3.2.2. (zie vorige pagina) 

De maxima voor de verschillende waarde van x blijken samen te vallen bij 

dezelfde waarde van Tf/x. De absolute grootte van Cm/x blijkt echter niet 

goed te schalen. i.Janneer men aanneemt dat magnetische ionen op naaste 

buur plaatsen sterk antiferromagnetisch gekoppeld zijn 1, zodat ze niet 

bijdragen aan C in dit temperatuurgebied, moet men x corrigeren door 
m 

deze paren af te trekken, hetgeen een xeff geeft. Hierbij gaan we uit van 

een random verdeling van de Mn-ionen over het rooster, zodat het aantal 

naaste buur paren simpel te berekenen is. Met gebruik van deze xeff val

len de data beter overeen {figuur 3.2.3). 

X ( 0/o) 

• 0.22 
0 0.5 
x o.92 
c 1.8 
• 5.7 
A 9.5 , 11.5 
+- 17.5 

• 
0~ 

0 
o00DJ' 

0 200 400 600 800 1000 
·-nxlK) 

figuur 3.2.3 Cm/xeff uitgezet tegen T/x 

1 De naaste buur-interactie hoeft niet persé in het beeld van de long

range interactie te passen, aangezien er tussen naaste buren ook nog 

een directe exchange of superexchange kan bestaan. 
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Nemen we een interactie van Jl/R~. aan, dan vallen de data minder goed 
l.J 

samen.(figuur 3.2.4) 

Aangezien de schaling met Jl/R~j ook niet perfect is, levert dit nog geen 

definitief bewijs voor de exacte afstandsafhankelijkheid van de interac-

tie. 

,;"x 

~ x~ 0 
)C 0 • - ~ :p~~o X' " 

ooo 
~ 

x 00 
x 

c J • x 0 

E ~ .nooo 0 

)()( 
0 

0 
0 ll'à Cl 
E x. 'X. 0 0 - ,, ~><. 

0 0 
-.... 

0 0 

..._ 5 
x. )( 0 

x)( x 

• 

x 1 - X ( 0/o) 
x x 

X. X')(X)(x 
E w v.t+ 

t • 0.22 • 
0 0.5 A 

x 0.92 V 

6 tJ 1.8 + 

0 &00 1ZOO 
T!x'~13 (K) 

figuur 3.2.4 C /x 
m 

tegen T/x 
4/3 
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3.3 Magnetisatie 

Magnetisatie metingen zijn gedaan bij velden tot 25 T en in het tempera

tuurgebied 2K<T<4.2K. Voor het lage veld gebied (B<6 T) is een Foner mag-
. 

netometer gebruikt. De hoge veld metingen zijn verricht met een 'pulsed 

field' flux methode. De resultaten zijn weergegeven in figuur 3.3.1. 

~4 
~ 
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~3 
:c i 

~ 0 

2 ~ 0 0 

~ 
0 

i 
0 

0 

1 I 0 

~ ! ! ::: j: + .,. 

5 

0 
0 ~ 
~'11 

~ 0 
0 0 

0 C> Lt2. 0 

lb .. .. 
I;;;> 

10 

0 
0 t:. 
i 
'1)_ 

0 0 
0 

15 
B (T) 

20 
0 0 

20 

0 0 0 0 0 

x (•lo) 
• 0 3 ó' 

2. 6 
o s.a 
A 9 Ef 

2.5 

figuur 3.3.1 magnetisatie als functie van het veld B voor meerdere x 

Om een beter inzicht in de resultaten te krijgen zijn de data in figuur 

3.3.2 als volgt gerepresenteerd: het magnetisch moment per ion g~8 <Sz> 
als functie van B (M = 3xNAg~ 8 <sz>/m). Hierbij is NA= 6.022.10

23 
mol-l 

-21 -1 
het getal van Avogadro, ~8=9,2741.10 erg.G het Bohrmagneton, g=2 de 

Landé-factor van een electronspin, <Sz> de component van de spin van het 

Mn-ion langs de veldrichting en m de molaire massa van CMA (zie figuur 

3.3.2). Uit een vergelijking van het totale gedrag van de magnetisatie 

met die van een ideaal paramagnetisch gas kan meteen geconcludeerd worden 

dat de gemiddelde interactie antiferromagnetisch is, aangezien de magne-
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figuur 3.3.2 magnetisch moment g~B<S > als functie van B 

tisatie beneden die van het paramagnetisch gas ligt. Bovendien leidt een 

toename van de Mn-concentratie x tot een duidelijke toename van de gemid

delde interactie. 

Voor concentraties lager dan 3% wordt een zogenaamde technische verzadi

ging bereikt: de magnetisatie vertoont een vlak plateau, terwijl de eind

verzadigingswaarde nog niet bereikt is. 

Gaj et al.[GAJ 79] hebben een fenomalogische Brillouinfunctie geïntrodu

ceerd om de magnetisatie van een semimagnetische halfgeleider te be

schrijven. In deze aanpak wordt de verzadigingswaarde beschouwd als een 

aanpasbare parameter en wordt een effectieve temperatuur Teff= T + T0 
geïntroduceerd om de interactie tussen de magnetische atomen in rekening 

te brengen: 
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M (3.3.1) 

Hierbij gebruiken we B
512

, dwz. S=5/2, aangezien dit de spinwaarde is van 
++ 

het vrije Mn -ion. [In de parameter s
0 

is afparing tussen 2 of meer 

spins verdisconteerd, terwijl de parameter T
0 

de gemiddelde interactie 

bevat. Een positieve waarde voor T
0 

komt overeen met een anti-ferromagne

tische interactie.] De data van CMA zijn gefit met deze Brillouinfunctie, 

zoals weergegeven in figuur 3.3.2. De gevonden waarden voor gS
0 

en T
0 

zijn gegeven in tabel 3.3.1. 

x(%) gSO T
0

(K) tabel 3.3.1 

parameters, bepaald bij het fitten van de 

0.38 4.0 0.9 magnetisatie data met een fenomalogische 

2.6 3.8 10.8 Brillouinfunctie 

5.8 3.25 22 

8.8 2.5 31 

Het verzadigingsrnoment per ion g~BSO is in figuur 3.3.3 geplot tegen x, 

aangevuld met geëxtrapoleerde waarden voor hogere concentraties, geba

seerd op fitten van de data met de fenomalogische Brillouin functie (zie 

tabel 3.3.1). 

5~--~--~--~--.---.---.---.----.---.--~ 

c: 
-~ 

.I 
c: 
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0 ...... 
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Cl 
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<

..c 
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..R 
co 
~ 
Cl 

'a.... (a) 

0 4 8 
X(%) 

figuur 3.3.3 g~BSO als functie van x 

(a): singles, (b): singles + triples 
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In deze figuur vallen twee dingen op: 

-in de limiet van een oneindig kleine Mn-concentratie nadert het verzadi

gingsmoment per ion g~ s
0 

tot de waarde 4.2 (±0.2) Bohrmagneton. Aange-
B ++ 

zien de grondtoestand van het gelokaliseerde Mn -moment volgens de 

regels van Hundt een S-toestand is, zou men hier een moment van 5 Bohr

magneton verwachten (g=2,s
0

=5/2). 

Hoewel een dergelijke reductie van het vrije ion moment niet à priori 

kan worden uitgesloten in een semi-metallische omgeving, is dit niet 

waargenomen in andere semimagnetische halfgeleiders. In metallische 

spinglazen daareentegen is dit een normaal verschijnsel. Susceptibili

teit resultaten, die in de volgende paragraaf worden besproken, onder

steunen deze waarneming. 

-de verzadigingswaarde neemt af bij toename van de concentratie. Naast de 

data punten is in figuur 3.3.3 ook het theoretische moment per ion uit

gezet onder de aanname dat naaste buur magnetische ionen een sterke 

antiferromagnetische interactie J
0 

hebben, zodat paren niet, en triples 

slechts voor 1/3, bijdragen aan de technische verzadigingswaarde: 

= (P (x)+ P (x)/3)gS
0

(x+O) 
s t 

(3.3.2) 

De fracties singles en triples, P (x) en P (x), zijn bepaald met een 
s t 

random verdeling van de magnetische ionen over het rooster. De data en 

de voorspelling komen vrij goed overeen, hoewel men wel moet bedenken 

dat de data bij hoge x verkregen zijn uit geëxtrapoleerde meetresulta

ten. 

Onlangs hebben Aggerwal et al. [ AGG 84] en Shapiro et al. [ SHA 84] ook 

zo'n afparing waargenomen bij CdMnSe, resp. ZnMnSe. In hun geval,was de 

interpretatie wat meer direct, omdat zij bij hogere velden (±15 T) ook 

een ontkoppeling van de paren waarnamen. Aangezien wij geen ontkoppeling 

van paren hebben waargenomen in velden tot 28T, bedraagt de antiferro

magnetische naaste buur koppeling minstens 40K, oftewel J
0

/k
8

< -20K. 
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3.4 Hoge Temperatuur Susceptibiliteit 

Susceptibiliteit metingen zijn uitgevoerd tot 300 K in een veld van een 

paar duizend Oersted met een Faraday balans. De a.c.susceptibiliteit 

resultaten, gemeten tot 80 K, sluiten goed aan bij deze metingen (zie 

par.3.1). De data zijn weergegeven in figuur 3.4.1, waarbij gecorrigeerd 
-7 is voor de diamagnetische bijdrage Xo van Cd

3
As

2 
(Xo= 3.10 emu/g) • 

• • 1!. 
1!. 

+ 
• 4 
1!. 

::J 
E 
QJ -• t... 
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L.J"'' • •a + A 
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-
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I x 
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0 + Ae x 2 + 
I + 

x 0 + 
+ 
+ 

-..-
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+ 

Do + 
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0 + 
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++ 
+ ++ 

• 
+++++++ + 

0 0 0 0 0 

0 100 200 
T(K) 

figuur 3.4.1 x als functie van T 

Bij voldoende hoge temperatuur blijken alle data een Curie-Weiss gedrag 

te volgen, gegeven door: 

x-Xo = C/ (T-0) (3.4.1) 

-23-

300 



De helling van de 1/(x-Xo)-T plot is bepaald door de factor: 

c (3.4.2) 

Hierbij zijn m de molaire massa en ~ = 9,2741.10-
21 

erg.G-l het Bohrmag
B 

net on. 

De resulterende waarden voor g{S(S+l)}~ zijn gegeven in tabel 3.4.1. 

x(%) g{S(S+l)}~ I tabel 3.4.1 

resultaten verkregen uit de helling van 

0.38 5.4 l I ( X-Xo )-T 

0.72 5.8 

2.6 5.8 

5.8 5.7 

8.8 5.4 

Met g=2 volgt hieruit S=2.35 (±0.1), dus gS=4.7 (±0.2). Net als bij de 

magnetisatie data blijkt het moment dus gereduceerd tov. de vrije ion 

waarde, hoewel minder dan bij de magnetisatie metingen (gS~4.2). 

Voor alle concentraties x is de Curie-Weis temperatuur [in figuur 3.4.1 

de afsnijding met de T-as] negatief en is ruwweg evenredig met x, zoals 

is weergegeven in figuur 3.4.2. 

x(%) 
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De 0, verkregen uit deze hoge temperatuur data, bevat ~ interacties 

(long-range én sterke naaste buur) in tegenstelling tot de voorgaande 

data, bij lage temperatuur en relatief klein veld, waarbij een sterke 

antiferromagnetische naaste buur-interactie de bijdrage van even clusters 

elimineerde. Als we uitgaan van een model, waarbij er tussen de magneti

sche momenten een naaste buur exchange J
0 

en een long-range interactie 

Jl/R~ zijn, geeft een hoge temperatuur expansie [sMA 66]: 
J 

.., J N 

+ I .2:...1} 
j=2 R~ 

J 

Hierbij is Nj het aantal buren op afstand Rj [R1=1]. 
Dit leidt voor CMA tot (met 8=2): 

(3.4.3) 

(3.4.4) 

Combineren we deze vgl.(3.4.4) met de experimenteel waargenomen 0(x) in 

figuur 3.4.2, dan vinden we een lineaire relatie tussen de twee interac

tie parameters J
0 

en J
1 

(figuur 3.4.3). 

40 ((d1-x Mnx) 3 As2 figuur 3.4.3 

' ' lineair verband tussen Jo 

' en Jl, bepaald uit e 

' ' ' ' ~ ' co 20 ' ..x ' - ' ..-- ' -, 

' ' ' ' ' ' ' 0 40 80 
1 J01/ k8 (K) 

-25-



Vanwege de onnauwkeurigheid in G vinden we voor J
0
-J

1 
geen lijn, maar 

een balk waarbinnen de twee interactieparameters moeten liggen. 

Overigens is de lineaire afhankelijkheid van G van x geen gevolg van de 

l/R4 afhankelijkheid van de long-range interactie, zoals men in vgl. 

(3.4.3) kan zien. Alleen de voorfactor 31,1 in vergelijking (3.4.4) zou 

veranderen, wanneer een andere radiale afhankelijkheid zou worden 

gebruikt. [Echter, voor Jl/Rn met n(3 is de som in vgl.(3.4.3) niet con

vergent, en kan de voorfactor van J
1 

niet bepaald worden, tenzij eventue

le dempingseffecten of oscillaties van de long-range interactie in reke

ning worden gebracht.) De lineariteit tussenGen x berust op de aanname 

dat de magnetische ionen random over het rooster verdeeld zijn. De waar

genomen proportionaliteit tussen G en x lijkt deze aanname dus te beves-

tigen. Bovendien is dit een aanwijzing voor het feit dat de grootte en 

dracht van J
1 

onafhankelijk van x is, aangezien er anders een knik in 

G(x) zou zijn opgetreden bij de concentratie waar de (range van de) 

interactie verandert. 
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3.5 Interpretatie 

Een eerste beschouwing van de experimentele (nul veld) soortelijke warm

te, magnetisatie en susceptibiliteit data heeft laten zien dat deze 

resultaten, tenminste kwalitatief, simultaan begrepen kunnen worden met 

de volgende aannamen: 

1/een random verdeling van de Mn-ionen over de Cd-plaatsen in het roos-

ter. 

2/gS~4.4.Bohrmagneton. 

3/een relatief sterke antiferromagnetische naaste buurinteractie J
0 

(JO /kB <-20 K) • 

4/een antiferromagnetische long-range interactie van het type Jl/ n 
R 

waarbij n is 4 (of 3). 

In het volgende hoofdstuk zullen we proberen de relevante thermodynami

sche eigenschappen van zo'n magnetisch array te berekenen, waarna we de 

resultaten hiervan zullen vergelijken met de experimentele data. 
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4 BEREKENINGSMETHODEN 

4.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk zal geprobeerd worden om voor het fysische model, zoals 

dat in het vorige hoofdstuk bepaald is, de belangrijkste thermodynamische 

grootheden (Cm, M en x) boven de freezingtemperatuut Tf kwantitatief te 

berekenen. Bij het vroeger gebruikte fysische model, met alleen naaste 

buur interacties, kon men eenvoudig de thermodynamische grootheden bere

kenen door de bijdragen van verschillende clustertypen (singles, paren en 

triples) te sommeren. Hierbij paste men de verdeling van de spins, dus de 

kansen op de respectievelijke clusters, naar believen aan [NIS 84, NAG 

80]. 

In ons systeem is echter duidelijk sprake van een long-range interactie, 

waardoor elke magnetische spin gekoppeld is met alle andere. In dit 

hoofdstuk worden twee benaderingsmetboden geïntroduceerd, waarin het 

long-range karakter van de interactie wordt verdisconteerd. Deze twee 

benaderingsmetboden zijn het paar correlatie model en het uitgebreide 

mean field model. De berekeningen zullen worden gefit met de experimente

le data, zodat we een indruk kunnen krijgen van de correctheid van ons 

model en zo mogelijk een schatting voor de interactieparameters J
0 

en J
1 

kunnen vinden. Het kan uiteraard moeilijk zijn om fouten in de benade

ringen van de twee berekeningsmetboden te onderscheiden van verkeerde 

waarden voor de interactieparameters en foute aannamen betreffende het 

fysische model. 

Het paar correlatie model en de resultaten hiermee worden besproken in 

par. 4.2 en 4.3, het uitgebreide mean field model en zijn resultat~n wor

den besproken in par. 4.4 en 4.5. Onze conclusies zullen we in par. 4.6 

samenvatten. 
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4.2 Het Paar Correlatie Model 

In navolging van Matho et al.[MAT 79) hebben we de gecompliceerde Hamil

toniaan benaderd met het zogenaamde paar correlatie model. De basisaanna

me van deze methode is dat de partitiefunctie van een macroscopisch sys

teem met een random verdeling van spins gefactoriseerd mag worden in bij

dragen van paren spins. Elke spin wordt dus beschouwd als behorende tot 

één paar, dat hij vormt met zijn meest nabije magnetische buur, die zich 

overal kan bevinden. [Hier kan wellicht verwarring ontstaan over het be

grip "naaste buur". Bij "naaste buur" bedoelen we alleen de direct naast

gelegen roosterplaatsen, bij "meest nabije buur" kan deze zich bevinden 

op een naaste buur plaats, maar ook verder weg.) Het zal duidelijk zijn 

dat deze benadering het beste werkt bij kleine concentraties, omdat er 

dan nog weinig grote naaste buur clusters voorkomen. Van zo'n paar is de 

Hamiltoniaan eenvoudig, zodat we alle thermodynamische grootheden van het 

hele systeem kunnen berekenen door een gewogen middeling over alle paren. 

Wij hebben dit model uitgebreid door één triple correlatie mee te nemen: 

een spin kan ook 2 magnetische buren op dezelfde afstand hebben. Bij 

hogere concentraties zal dit soort triples vaker gaan voorkomen, zodat 

deze uitbreiding voor hogere concentraties een iets beter resultaat zal 

opleveren. 

Aangezien de Cd-ionen (en dus ook de Mn-ionen) zich op de hoekpunten van 

een simpel kubisch rooster bevinden, met systematisch lege diagonalen, 

bevinden de plaatsen van het kristalrooster zich in schillen op afstand 

R (v=l,2,3, ••• ) rond de referentiepositie. Hierbij is R
1

=1 de naaste buur 
V 1 

afstand en Rv=v 2 .R
1

• De v-de schil bevat NV posities. 

We definiëren n als het totaal aantal roosterposities t/m schil v: 
V 

n 
V 

V 

= I N 
1 V 

voor v>O en n
0

=0 (4.2.1) 

Hiermee wordt de kans om de meest nabije buurspin in de v-de schil te 

vinden: 

P (x) 
V 

nv-1 nv 
(1-x) - (1-x) (4.2.2) 
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De kans om 2 magnetische ionen in de v-de schil te vinden is: 

n -2 
1 2 V 
2N (N -l)x (1-x) 

V V 
(4.2.3) 

De kans op een paar nemen we nu als: 

(4.2.4) 

In Pp(x) is dus niet alleen de kans op een paar opgenomen, maar ook die 
V 

op een kwartet (3 spins in schil v) en nog grotere clusters. Bij niet te 

grote x (x<lO%) zijn deze kansen echter verwaarloosbaar klein. 

De Hamiltonianen van een geïsioleerd paar en triple in een uitwendig veld 

H0 en met interactie Jv worden gegeven door: 

(4.2.5a) 

+ + + + z z z z 
-2J S.•S 

1
- 2J S.•S 2 - g~B(S.+S 1+s 2 )H0 V J. V, V J. V, J. V V, 

(4.2.5b) 

J n 
waarbij Jv= J

0 
voor v=1 en Jv= 1/Rv voor v>l. 

Uit deze Hamiltonianen volgen de energie eigenwaarden (SMA 66, NAG 80): 

(4.2.6a) 

met lmi<S' en S'=0,1, •• ,2S 

(4.2.6b) 

De thermodynamische grootheden zoals de soortelijke warmte, magnetisatie 

en susceptibiliteit kunnen nu voor ieder paar en triple eenvoudig quan

turnmechanisch berekend worden: 
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z. = 
1 

F. = 
1 

c . 
m, 1 

I exp CE i, j/kB T) 
j 

-k T 
B 

ln(Z.) 
l. 

ê2F 
T(-i) 

2 H=O 
êT 

ê2F. 

liJ:!l~ - ( êH~ )T 

êF. 
-(-1) 

êH T 

(4.2.7) 

(4.2.9a) 

(4.2.9b) 

(4.2.9c) 

Hierbij zijn Z. de partitiefunctie en F. de vrije energie van cluster i. 
1 1 

De thermodynamische grootheden van het gehele systeem worden bepaald met 

een gewogen middeling van die van de afzonderlijke paren en triples,bv: 

C (x) 
m 

co 

I pP(x)cP + Pt(x)Ct 
v=l v m,v v m,v 

(4.2.10) 

De berekeningen van de bijdragen van alle afzonderlijke paren en triples 

worden numeriek uitgevoerd. Daarom zijn we gedwongen een halftallige 

spinwaarde te gebruiken. Wij hebben S=2 en g=2.2 gebruikt, hetgeen bete

kent dat gS=4.4, overeenkomstig de experimenten. 

De sommatie over de schillen v in vgl.(4.2.10) werd uitgevoerd tot schil 

V 

v(x), waarvoor geldt dat I Pp(x) + Pt(x) > 0.995. Hoeveel schillen we 
v=l V V 

mee nemen is dus afhankelijk van x. In figuur 4.2.1 zien we de actuele 

kansverdeling voor x=2. 6%. In dit geval is gesommeerd tot v=l7. Voor 

hogere percentages zijn dus minder schillen voldoende, voor kleinere per

centages zijn er meer nodig om tot 99.5% te komen. 
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figuur 4.2.1 kansverdeling van paren en triples voor x=2.6% 

Bij de berekeningen waren J 0 en J
1 

aanpasbare parameters, waarmee de data 

zo goed mogelijk simultaan werden gefit. In figuur 4.2.2 t/m 4.2.6 zijn 

de resultaten van deze berekeningen weergegeven, in figuur 4.2 .2 t/m 

4.2.4 voor een long-range interactie van het type J1/R4, in figuur 4.2.5 
J 

en 4.2.6 voor één van het type 1/R3. 

10 

0 
x 
I 

x 

0 
T!K) 

figuur 4.2.2 1/(x-Xo) als functie van T 
4 

J 0 /kB= -30 K, J 1/kB = -20/R K 
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Het belangrijkste feit dat we kunnen afleiden uit deze figuren is dat 

het redelijk mogelijk is het gedrag van de soortelijke warmte, magnetisa

tie en susceptibiliteit simultaan te verklaren op basis van onze set van 

aannamen. Met een interactie van het type Jl/R4 komen de berekeningen en 

de data beter overeen dan bij één van Jl/R3. Mede op grond van het fase

diagram (fig.3.1.2) gaat onze voorkeur dan ook uit naar de eerste moge

lijkheid. 

Uit de fit volgen de volgende 

JO/kB = -30 (±10) K, Jl/kB 

[of Jl/kB 

waarden voor de interacties: 
J 

-20 (±4) K met l/R4 

-6 (±2) K met Jl/R3]. 

Deze waarden komen uitstekend overeen met de grootte van de interacties, 

zoals we die rechtstreeks uit de Curie-Weiss temperatuur 8 afgeleid 

hebben (zie figuur 3.4.3). 
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4.3 Discussie Paar Correlatie Model 

Bij de ontwikkeling van en de berekeningen met het (uitgebreide) paar 

correlatie model zijn we op een aantal problemen gestoten, die we hier 

één voor één zullen behandelen. 

1/Het model is het beste geschikt voor kleine concentraties x. Bij hogere 

concentraties gaat men te veel verwaarlozen: 

-het bestaan van grote naaste buur clusters wordt volledig vergeten. 

Bij kleine x komen deze inderdaad weinig voor, maar bij grotere x (bv. 

10%) komen dit soort clusters te veel voor om zomaar te mogen verwaar

lozen. 

-bij hogere percentages worden slechts een zeer beperkt aantal schillen 

meegenomen (x=8.8%:v=6). De invloed van alle overige spins wordt ver

waarloosd, hoewel het hier om nog redelijk grote interacties gaat (in 

de orde van !K). Wellicht beter is het om de verder gelegen spins in 

een meanfield op te nemen, waarbij we dus alle kleine interacties op 

een grote hoop vegen. In figuur 4.3.1 is hier een poging toe gedaan. 

Voor het inwendige veld is genomen: 

H. = 
1nW 

Hierbij 

dus: 

(4.3.1) 

is <Sz > de gemiddelde Sz van de spins in de paarclusters, 
gem 

(4.3.2) 

Verdere informatie over een mean field model wordt gegeven in para

graaf 4.4. 

Zoals men in figuur 4.3.1 kan zien, wordt de magnetisatie met dit 

model voor hoge Mn-percentages veel beter voorspeld dan met het gewone 

paar correlatie model. 

Bij dit paar-mean field model doet men enige ingrijpende aannamen [bv. 

-36-



--4: 
,9 

' 

figuur 4.3.1 

5 10 

z 

0 0 0 0 
0 

15 
BCTJ 

g~8 <S > als functie van B 
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beide spins van een paar ondervinden hetzelfde inwendige veld], waarvan 

de consequenties niet geheel duidelijk zijn. Deze berekeningsmethode, 

een combinatie van het paar correlatie model en het mean field model 

van de volgende paragraaf, verdient echter zeker meer aandacht. 

2/De grootte van de parameters J 0 en J
1 

is zo genomen dat alle data tege

lijk redelijk gefit werden. Dit is wellicht niet volledig correct ge

zien het feit dat het model bij hogere percentages minder goed is. De 

overeenkomst tussen de berekeningen en de data bij grote x kan dan ook 

wel geluk zijn. Als we alleen de lage percentages proberen te fitten, 

wordt de gevonden waarde voor J
1 

iets kleiner (J1/k8~ -17 K). 

3/De gekozen waarden voor J
0 

en J
1 

beïnvloeden de berekeningen niet in 

gelijke mate. Het gedrag van C wordt in dit temperatuurgebied volledig 
m 

bepaald door J
1 

als J
0

/k
8

<-20 K, aangezien de bijdrage van zo sterk 

gekoppelde naaste buur spins aan C nihil is. Hetzelfde geldt voor de 
m 

magnetisatie, waaraan naaste buur spins nauwelijks bijdragen in dit 
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temperatuur- en veldgebied. In feite wordt J
0 

alleen indirect bepaald 

door de hoge temperatuur susceptibiliteit, waaraan zowel J
0 

als J
1 

bij

dragen (zie vgl. 3.4.2). De onnauwkeurigheid in J
0 

is dan ook vrij 

groot {±lOK), terwijl J
1 

nauwkeuriger kon worden bepaald {±4K). 

4/Als extra controle van het paar correlatie model hebben we ook de soor

telijke warmte in een extern veld gemeten. De resulterende C is na-
m 

tuurlijk sterk afhankelijk van de statistische verdeling en de koppe-

ling van de spins. Figuur 4.3.2 toont een typisch resultaat samen met 

de voorspelling van ons model. De data en de berekeningen komen wel

licht niet perfect overeen, maar de algemene trend wordt heel behoor

lijk voorspeld. Dit bevestigt nog eens de toepasbaarheid van ons model. 

~ 

Qj 

ë5 
E ...._ 

"""'\ 

E 

E 
LJ 

0 

(Cd1-x Mnxl3 Asz 

)( =0.5% 

2 T(K) 3 

figuur 4.3.2 

C als functie van T in 
m 

veld 

Opvallend is dat C in veld beter voorspeld wordt dan in nul veld. 
m 

5/In de magnetisatie resultaten (figuur 4.2.4 en 4.2.b) zien we een sys

tematische afwijking van de berekeningen zelfs bij de kleinste percen

tages, hoewel de temperatuurafhankelijkheid wel goed voorspeld wordt. 

Deze afwijking valt niet te verklaren met de onnauwkeurigheid in x 

(behalve bij x=0.38%), maar moet geweten worden aan het falen van het 

model, zoals dit onder 1/ uiteengezet is. Het wekt echter wel bevreem

ding dat x en C bij hoge percentages Mn (x~9%) wel goed voorspeld 
m 

worden. 
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4.4 Het Uitgebreide Mean Field Model 

Naast het paar correlatie model hebben we nog een tweede berekeningsme

thode gebL"uikt om de thermodynamische grootheden te berekenen, nl. het 

zogenaamde uitgebreide mean field model. 

Bij een mean field model wordt de wisselwerking van een spin met zijn 

omgeving (= de andere spins + eventueel extern veld) vervangen door een 

gemiddeld effectief veld, zodat de Hamiltoniaan zeer vereenvoudigd wordt: 

d. 
1 

+ + 
-2 IJ .. S.•S. 

. ..... 1] 1 J 
J ;-1 

2 I J .. <s .> 
j 1] J 

(4.4.1) 

Voorwaarde voor deze benadering is dat correlaties tussen de spins niet 

belangrijk zijn, omdat de operatorS. wordt vervangen door zijn verwach-
+ J 

tingswaarde <S.>. Er moet dus gelden J .. <kBT. Aangezien wij er in ons 
J 1] 

fysische model van uitgaan dat de naaste buur interactie jJ0 1/kB~30K en 

we meten bij T(4.2K, moeten we het eenvoudige meanfield model verbeteren: 

de naaste buur interactie behandelen we exact, het inwendig veld bevat de 

overige interacties. 

Aangezien we in CMA de Hn-posi ties kunnen beschouwen als in een simpel 

kubisch rooster, met systematisch lege diagonalen, is de omgeving van een 

refere.ttiespin opgebouwd in schillen v, op afstand R , die N posities 
V V 1 

bevatten [R1=1, Rv=v 2 .R1 ]. 

We kunnen nu, wanneer we de naaste buur interactie exact beschouwen, dus 

de eerste schil, onderscheid maken tussen verschillende clustertypen: 

singles, paren, triples, etc. (de referentiespin heeft resp. 0:.1,2, •• 

naaste buur spins) met kans op voorkomen P (x), P (x), P (x), etc •• In 
s p t 

tegenstelling totBastarden Lewiner [BAS 80], die deze berekeningsmetho-

de hebben toegepast op Hg(l-x)MnxTe, eisen we hierbij niet dat dit geïso

leerde clusters zijn, dwz. dat de volgende buur plaatsen (de tweede 

schil) niet persé onbezet hoeven te zijn. Stelt men deze eis wel, dan 

neemt men bij x>5% minder dan 60% van alle spins in de berekening mee. 
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(Bastard en Lewiner beperken zich tot x<4% en hebben hier dus geen pro

blemen mee.) De kans op de verschillende clusters wordt nu gegeven door: 

p (x) 
s 

(1-x)N1 (4.4.2a) 

p (x) N -1 
(4.4.2b) N1x(1-x) 1 

p 

Pt(x) 
· 2 N -2 
~N1 (N 1 -1)x (1-x) 1 (4.4.2c) 

Hierbij is N
1 

het aantal naaste buur posities en x de fractie Mn-ionen. 

Grotere clusters dan triples verwaarlozen we, hetgeen gerechtvaardigd is 

voor kleine waarden van x [x=10%: P + P + P ~ 0,99]. 
s p t 

We nemen aan dat alle clusters hetzelfde mean field ondervinden, zodat de 

Hamiltonianen voor de 3 clustertypen gegeven worden door: 

met H = H + H • 
eff 0 inw 

(4.4.3a) 

(4.4.3b) 

(4.4.3c) 

Bij deze Hamiltonianen behoren de volgende energie eigenwaarden [sMA 66, 

NAG 80]: 

Es(m) = -g~BmHeff met jmi(S (4.4.4a) 

Ep(S',m) = J 0 (2S(S+1)- S'(S'+1)]- g~BmHeff (4.4.4b) 

met lmi(S' en S'=O,l, ••• ,2S 

Et(St,sa,m) = -J0 [st(St+1)- Sa(Sa+1)- S(S+l)] -g~BmHeff (4.4.4c) 

met lmi(St , st =lsa-sl,··· lsa+SI 

en S = 0,1, •• ,2S 
a 

Voor de 3 typen clusters kunnen we nu de verwachtingswaarde van Sz bere

kenen: 
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I m.expCEi/kT) 

<SZ> = _i------~------
I exp CE i/kT) 
i 

met I : sommatie over alle energie eigenwaarden. 
i 

Voor Hi geldt dan: nw 

H. 
J.nw 

waarbij: 

<SZ > 
gem 

(4.4.5) 

(4.4.6) 

(4.4.7) 

Omdat we een 
J 

long-range interactie van het type 1/Rn (met n=4 of 3) 

hebben en een fractie x van de roosterposities random bezet is door Mn

ionen, geldt: 

(4.4.8) 

met N : het aantal roosterplaatsen in schil v 
V 1 

Rv: afstand tot referentiespin (R
1
:1,Rv=v 2 .R1 ). 

Met behulp van de exacte roosterstructuur van CMA kan men de sommatie in 
co N 
\ V vgl.(4.4.8) berekenen. Zo geldt voor n=4: L-r= 31,1. 
V R~ 

V 

Vgl.(4.4.6) is nu te vereenvoudigen tot: 

2xJ1 z 
H. =- <S >.31,1 

l.nw gl.IB gem 
(4.4.9) 

Men kan nu om de berekeningen uit te voeren H0 kiezen en de waarde van 

z 
<S > iteratief berekenen. Eenvoudiger is echter om de waarde van Heff 

gem z 
te kiezen en pas na de berekening van <S > het uitwendig veld H

0 
te 

gem 
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bepalen met H0 = Heff - Hinw" 

Bij de berekening treedt een complicatie op: men kan in CMA drie ver

schillende roosterposities onderscheiden, die ieder een andere omring-

ing hebben. Dit betekent dat bij ieder positie een andere P (x), P (x) 
N s p 

~2. en Pt(x) horen, maar ook de som L 
v=2 Rn 

V 

iets verschilt. Men kan nu voor 

z 
ieder van de 3 posities S en Hi berekenen en deze 3 waarden midde-

gem nw 
len. Men kan echter ook eerst een gemiddelde omringing bepalen en dan 

<Sz > en Hi berekenen. Voor <Sz > geven beide methoden identieke 
gem nw gem 

resultaten (of men eerst P (x), P (x) en Pt(x) optelt en dan middelt of s p 
eerst middelt en dan optelt maakt niets uit). Bij de berekening van 

z 
Hi leveren beide methoden niet identieke resultaten (eerst <S > en 
=~ gem 

L 2. vermenigvuldigen en dan het product middelen of eerst middelen en 
v=2Rn 

V 

dan vermenigvuldigen maakt wel uit), maar dit verschil is nihil. Wij 

hebben de eerste methode gebruikt. 

Uit <Sz > kunnen we 
gem eenvoudig de magnetisatie (M = 3xNAg~B<Sz >/m) en 

de susceptibiliteit 
M gem 

(x = lhm+O ~) berekenen. Men kan met een mean field 
0 0 

model de soortelijke warmte in nul veld niet berekenen (met H=O volgt 
z 

<S >=0). 

Net als bij het paar correlatie model nemen we g=2,2 en S=2 om de bereke

ningen uit te voeren. In figuur 4.4.1 en 4.4.2 zijn resultaten van de 

berekeningen, gefit met de experimentele data door aanpassing van J
0 

en 

J
1

, weergegeven. 
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Uit deze figuren blijkt dat de met fitten gevonden waarden voor de 

interacties, J
0

/kB = -30 (±10) Ken J
1

/k
0 

= -20/R4 (±4) K, goed overeen-

komen met die, die met het paar correlatie model bepaald zijn (ook -30 en 

-20 K). De waarde van J
0 

is niet nauwkeurig te bepalen: of men -20 of -30 

K gebruikt, maakt op de resultaten van de berekeningen nauwelijks iets 

uit. 

Al . 1 . . Jl/R4 . . h s we 1pv. een ong-range 1nteract1e een 1nteract1e van et type 
J 3 

l/R nemen, dan is de som in vgl.(4.4.8) niet convergent. Kappen we de 

sommatie af na 100 schillen dan vinden we J
1

/kB = -6 (±2) K. Aangezien 

slechts de som van alle interacties in de berekeningen voorkomt, vinden 

we exact hetzelfde verloop van x en Mals bij Jl/R4 • 

Het inwendige veld blijkt vrij 

van -1,1 T voor x=0.38% tot -9 

van -1,2 T voor x=0.38% tot -18 

groot te zijn: 

T voor x=8.8%, 

T voor x=8.8%. 

bij B = 
0 

bij B = 0 

10 T varieert B. 
1nW 

25 T varieert B. 1nW 

De magnetisatie berekeningen blijken vooral voor de twee hoogste percen

tages Mn bij hoge velden nogal van de experimentele data af te wijken. 

(oe afwijking bij x=0.38% valt binnen de nauwkeurigheid in x] Men kan dus 

concluderen dat de berekeningsmethode niet echt goed werkt. Dit zou 

eigenlijk geen verbazing mogen wekken: als voorwaarde voor de toepasbaar-

heid van een mean field model hebben we gesteld dat Jij<kBT. 

gevonden waarde van J
1 

volgt echter dat de interactie met een spin 

Uit de 

uit de 
e 20 

2 schil, een zgn. volgende buur spin, gelijk is aan /(IZ)4 = 5 K "' r. 
Om het uitgebreide mean field model te verbeteren, zullen we dus niet 

alleen de le buur schil, maar ook de 2e buur schil exact in de berekening 

moeten meenemen. 

We beschouwen weer alleen singles, paren en triples, zodat we de volgende 

clustertypen kunnen onderscheiden (nb =naaste buur, vb =volgende buur): 

single 

nb paar 

vb paar 

nb-nb open triple 

(S) • 
(Pl) ••----· 

(P2) ·-----· 

(Tl ) ••>----4·-----· 
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vb-vb open triple (T2) I • • 
vb-vb-vb gesloten triple (T3)~ 
nb-nb-vb gesloten triple (T4) V 

Uiteraard bestaat er in een simpel kubisch rooster nog een triple clus-

ter, nl. het nb-vb open triple <••~--••~--~••), maar hiervan is de Hamil-

toniaan niet analytisch oplosbaa~, zodat we de bijdrage van dit cluster 

verwaarlozen, hetgeen gerechtvaardigd is, aangezien de kans op dit clus

ter niet groot is (<7%). Met deze 7 typen clusters nemen we bij x=8.8% 

nog 90% procent van alle spins mee in de berekening. 

De Hamiltonianen van de 7 clusters worden gegeven door [NAG 80,KRE 66]: 

H s 

Hpl 

H 
p2 

Htl 

Ht2 

Ht3 

= 

+ + 
-2J S •S -

0 i j 

Jl -2--!:S .s 
4 i j 

(
+ + 

-2J
0 

s. ·S. 
~ J 

Jl -2-(s .s 
4 i j 

Jl -2-(s .s 
4 i j 

Hierbij behoren de volgende energie eigenwaarden: 

E (m) 
s 

Epl(S',m) 

-glJBmHeff 

met I mi "S 

J 0 (2S(S+l) - S'(S'+l)) - glJBmHeff 

met jmj..;;s• , S'=O,l, ••• ,2S 
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(4.4.10a) 

(4.4.10b) 

(4.4.10c) 

(4.4.10d) 

(4.4.10e) 

(4.4.10f) 

(4.4.10g) 

(4.4.lla) 

(4.4.llb) 



Ep2 (S',m) 

E ,(S ,S ,m) 
t<+ t a 

J 
= -i(2S(S+1)- S'(S'+1))- g~BmHeff (4.4.llc) 

met jmj(S' , S'=0,1, ••• ,2S 

-Jo(st(st+l) 

met jml (St , 

- Sa(Sa+1)- S(S+1))- g~BmHeff (4.4.11d) 

St= IS a-S I , •• , IS a +S I , Sa =0, 1 , •• , 2 S 

J1 
- 4(St(St+1) (4.4.lle) 

met jml (St , 

(4.4.llf) 

J J 

-(-i+ Jo)st(St+l) + -isa<Sa+l) (4.4.llg) 

J1 
+(~ + JO)S(S+l) - g~BmHeff 

De berekening van <Sz > en H gaan verder analoog aan de vorige versie 
gem inw 

van het model, zodat we dit niet niet nog eens zullen uiteenzetten. 

Omdat men bij x=8.8% 10% van de spins niet meeneemt in de berekening 

(deze behoren tot clusters met 4 of meer spins of tot het nb-vb open 

triple), kan men proberen hiervoor te corrigeren [oKA 80]. Men berekent 

<Sz > dan met: 
gem 

<SZ > 
gem 

met: 

K 
1 - P (x) 

s 
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In figuur 4.4.3 en 4.4.4 zijn de resultaten van het fitten van de data 

met deze verbeterde berekeningsmethode weergegeven. In figuur 4.4.5 is de 

magnetisatie voor enige waarden voor J 1 weergegeven om een indruk te ge

ven van de invloed van J 1 op de resultaten van de berekening. 
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Uit deze figuren blijkt dat de magnetisatie nu beter voorspeld wordt, 

met overigens dezelfden interactieparameters: J
0

/kB= -30 K en J
1

/kB= 

-20/R4 K. 

De correctie met K (zie vgl.4.4.12) blijkt nauwelijks invloed te hebben. 

Pas bij x=8.8% wordt de correctie van enig belang. 
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4.5 Discussie Uitgebreide Mean Field Model 

Bij het gebruik van het uitgebreide meanfield model dient men op zijn 

hoede te zijn: bij te grote interacties is de mean field benadering niet 

correct, aangezien er moet gelden dat J .. <kT. Wij waren al genoodzaakt 
.1 J B 

de interacties met spins in de le en 2e schil exact in de berekening op 

te nemen. Mocht de long-range interactie nog sterker zijn, zodat zelfs 
e 

voor de 3 schil niet meer geldt dat J .. <kBT, dan zou men de exacte bere
l.J 

kening nog een schil moeten uitbreiden. Dit wordt echter een ondoenlijk 

werk. 

In het uitgebreide meanfield model worden enkele vereenvoudigingen door

gevoerd: 

-We nemen aan dat alle spins van het cluster hetzelfde effectieve veld 

ondervinden. Dit komt er op neer dat we de afstand tussen de spins van 

het cluster klein veronderstellen tov. de afstand tot andere Mn-spins. 

Dit geldt wellicht voor kleine waarden van x, maar bij grotere x is deze 

benadering niet zo goed. Doordat wij van een cluster niet eisen dat het 
e 

geïsoleerd is, kan de 2 spin van een paar nog een naaste buur hebben 

(met een interactie van J0 /kB~ -30 K), die we slechts in de berekening 

meenemen als een spin op afstand R2= f2 (met een interactie van J 1 /4kB~ 
-5 K). 

-Bij de bepaling van <Sz > in vgl.(4.4.6) veronderstellen we geen corre-
gem 

latie tussen de spins van een paar en van een triple, maar nemen voor 

iedere spin eenvoudig <s;>/2, resp. <S~>/3. 
-Bij de verbeterde versie van het model (t/m de 2e schil exact berekend) 

kost het veel rekenwerk om de kansen op alle 7 clusters voor alle 3 de 

verschillende roosterposities te bepalen. Daarom hebben we voor d~ bepa

ling van Pt 3 (x) en Pt
4

(x) de kansen op deze clusters in een simpel ku

bisch rooster berekend en daarvan elke term N1 en N2 met 3/4 vermenig

vuldigd. Dit is wellicht geen ideale methode, maar doordat Pt3 (x) en 

Pt 4 (x) toch vrij klein zijn (minder dan 0.05 bij x=8.8%), is deze bena

dering acceptabel. 

Het zal duidelijk zijn dat deze vereenvoudigingen, die wel noodzakelijk 

zijn om de berekeningen uit te voeren, een negatieve invloed hebben op de 

exactheid van de resultaten. De precieze invloed hierop is echter niet 
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goed te bepalen. 

Een groot bezwaar van het uitgebreide mean field model is dat de magne

tische soortelijke warmte C in nul veld niet berekend kan worden. We 
m 

zullen dus altijd nog een andere berekeningsmethode, zoals het paar cor-

relatie model, nodig hebben om deze leemte op te vullen. 
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4.6 Conclusies 

Uit de voorgaande paragraven kunnen we de volgende conclusies trekken: 

-Het paar correlatie model is een geschikte methode om de thermodynami

sche grootheden van een semi-magnetische halfgeleider met een long-range 

interactie tussen de magnetische momenten te berekenen. Een mogelijke 

verbetering is nog de toevoeging van een mean field, waarin de interac

tie met ver verwijderde spins wordt ondergebracht. 

-Ook het uitgebreide mean field model is een geschikte methode, mits men 

de interacties, waarvoor geldt J . ./kB;;tT exact berekent. Wanneer men zo 
~J 

de interacties met spins in dele en 2eschil exact berekent met single-, 

paar- en triple-clusters, worden magnetisatie en susceptibiliteit uit

stekend beschreven. Helaas kan men met een mean field model niet de 

magnetische soortelijke warmte in nul veld berekenen, hetgeen toch wel 

een bezwaar van deze methode is. 

-Aangezien de twee methoden vergelijkbare waarden voor de interacties in 

CI1A opleveren, zijn de resultaten vrij betrouwbaar. 

-Het fysisch model, waarmee we kwalitatief alle experimentele data konden 

verklaren, blijkt deze ook kwantitatief goed te verklaren. 

-In CMA bestaat een long-range interactie J
1

/kB = -20/R4 (±4) K en een, 
1 

wellicht niet in dit /R4-schema passende, naaste buur interactie J 0 /kB= 

-30 (±10) K. 
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5 MECHANISME VAN DE INTERACTIE 

5.1 Inleiding 

In de vorige twee hoofdstukken zijn we tot de conclusie gekomen dat alle 

experimentele data verklaard kunnen worden met de volgende aannamen: 

1/een random verdeling van de Mn-ionen over het kristalrooster. 

2/gS=4.4 Bohrmagneton. 

3/een vrij sterke antiferromagnetische naaste buur interactie: 

JO/kB= -30 (±10)K. 

4/een antiferromagnetische long-range interactie van het type J1/ 4 
J J J R 

1/kB= -20 (±4)K (of 1/R3 met 1/kB= -6 (±2)K]. 

De fysische achtergrond van deze aannamen is echter nog onduidelijk: 

-Waarom past de naaste buur interactie niet in het schema J1/R4 ? 

-Welk mechanisme veroorzaakt de long-range interactie ? 

-Waarom is de spinwaarde kleiner dan die van het vrije ion (gS=5) ? 

met 

De eerste vraag is vrij simpel te beantwoorden: naaste buur ionen hebben 

een spinoverlap, zodat er dus sprake kan zijn van een directe exchange 

wisselwerking of superexchange. Deze kan makkelijk in de orde van grootte 

van enkele Kelvin zijn. 

Interessanter is het mechanisme van de long-range interactie J
1

, aange

zien deze voornamelijk het magnetisch gedrag van CMA bepaalt. In de vol

gende paragraven zal een aantal mogelijkheden voor de oorsprong van J
1 

kwalitatief met het, in het vorige hoofdstuk bepaalde, fysische model van 

CMA geconfronteerd worden. In par.5.6 zullen we tenslotte onze conclusies 

op een rijtje zetten. 
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5.2 Dipool-Dipool Interactie 

Een eerste mogelijke verklaring voor de long-range interactie J
1 

is de 

klassieke dipool-dipool interactie. 

Als we twee magnetische momenten, op een afstand R van elkaar, beschou

wen, wordt de Hamiltoniaan gegeven door [MOR 65]: 

(5.2.1) 

Voor twee naaste buur spins in CMA geldt: R
0

=3,17 A, zodat de interactie 

ongeveer O.lK bedraagt. Bovendien is de interactie niet anti-ferromagne

tisch, maar is het teken van de interactie afhankelijk van de positie van 

de spin. Dit komt absoluut niet overeen met J
1

/kB= -20K. 

We kunnen dus eenvoudig concluderen dat de dipool-dipool interactie niet 

de oorzaak is van de long-range interactie in CMA. 

-54-



S.J RY~~Y-Interactie 

In metallische spinglazen wordt, zoals algemeen aangenomen wordt, de 

long-range interactie veroorzaakt door de polarisatie van de vrije 

ladingdragers. Deze interactie wordt, naar de vier theoretici die deze 

interactie voor het eerst beschreven hebben, de RKKY-interactie genoemd 

(RUD S4, KAS S6, YOS S7J. 

Deze interactie wordt gegeven door (zie Appendix C): 

RKKY 
J .. 

1J 

{-2 k_F_a._._c_o_s_( 2_k_F,...R_)_-_s 1_· n_(_2_k_F_R_) } 

(kFR) 

met ~ = <SIJIS> , de s-d exchange integraal. 

Dit betekent dat de interactie oscillerend positief/negatief is. 

(S.3.1) 

-19 8 -1 28 -3 
Voor CMA geldt: ~= 8.10 J, me= 0.04m0 , ~Ï~ 7.10 m , ne= 2,7.10 m 

R0 (afstand tot naaste buurspin) = 3,17.10 m (NIS 84]. 

Dit houdt in dat tot lü.R
0 

de interactie ferromagnetisch is, hetgeen niet 

overeenkomt met de door ons gevonden antiferromagnetische long-range 

interactie. [Bij metallische spinglazen wordt de interactie veel eerder 

negatief door een veel grotere waarde van kF] Bovendien geldt voor naaste 

buur spins, dat JRKKY~0,6K, hetgeen niet overeenkomt met J
1

/kB= -20 K. 

Voor kleine waarden van kFR (hetgeen bij ons het geval is vanwege de 

kleine waarde van kF) vereenvoudigt vgl.(S.3.1) tot: 

waarbij n de electronenen concentratie is. 
e 

(S.3.2) 

Om deze evenredigheid van de interactie met de electronenconcentratie n 
e 

te verifieren, zijn een aantal CMA kristallen met nagenoeg constante Mn-

concentratie, maar met verschillende electronenconcentratie, geprepa

reerd. De electronenconcentratie werd gevarieerd door doping met sporen 
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Cu (hetgeen ne verlaagt) of door annealling in een Cd-rijke omgeving 

(hetgeen n verhoogt). Voor al deze kristallen werd de freezingtempera
e 

tuur Tf gemeten (zie figuur 5.3.1). 

I I 

t 
201- ? -

S2 
x -.... -I-

10 - -

0 5 

figuur 5.3.1 Tf als functie van ne 

Deze figuur toont dat geen significante verandering in Tf gedetecteerd 

kon worden in het gebied 3.1o
18

<n <11.1ü
18

cm-
3 

in tegenstelling tot de 
e 

voorspelling van de RKKY-interactie. 

Op grond van al deze 3 punten (teken, grootteorde en n -afhankelijkheid) 
e 

kunnen we concluderen dat ook de RKKY-interactie niet de verklaring is 

voor de long-range interactie J
1 

in CMA. De interactie zal natuurlijk wel 

kunnen bestaan, maar daarnaast is er sprake van een veel sterkere long

range interactie. 
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S.4 Interband Interactie 

Naast de RKKY-interactie, waarbij de interactie tussen twee magnetische 

ionen tot stand komt door polarisatie van de conductie electronen (zgn. 

virtuele intraconductieband overgangen), kan de interactie ook tot stand 

komen via de valentie electronen (zgn. virtuele interband overgangen), 

zoals Bastard en Lewiner (BAS 79, LEW 80] hebben laten zien. 

Deze interactie kan erg effectief zijn in een zero-gap halfgeleider, 

omdat de exponenti~le dempingsfactor van het Bloembergen-Rowland mecha

nisme (BLO SS] nul wordt: deze auteurs hebben nl. laten zien dat voor een 

open gap halfgeleider de effectieve interband interactie exponentieel 

afneemt met de interspin afstand. Voor een parabolische band geldt: 

J .. -exp(-k
0

R .. ) met k
0

=TI-
1

/(2(m +mh)E ). Bij een zero gap halfgeleider is 
l.J l.J e g 

E =0, zodat de interactie ongedempt is. 
g 
In Appendix C wordt de interactie uitvoerig besproken, hier geven we 

slechts de resultaten van de berekeningen. De interactie blijkt afhanke

lijk te zijn van de precieze vorm van de energiebanden, zodat we de vol

gende gevallen kunnen onderscheiden: 

l/ in het geval van parabolische banden (x+O) geldt voor J .. 
l.J 

J .. 
l.J 

(5.4.1) 

2/in het geval van extreem niet-parabolische banden (Ek-k, dicht bij de 

overgang zero-gap + open gap, dus voor CMA x=S.S%) geldt voor J .. : 
l.J 

(S.4.2) 

met 4(n(S (voor R> geldt n=S]. 

Bij Hg(l-x)MnxTe overheerst de eerste term. 

3/ in het geval van een open gap halfgeleider (E >0, voor CMA x>S.S%) 
g 

geldt voor J .. : 
l.J 

(S.4.3) 

De range en de grootte van de interactie zijn dus duidelijk afhankelijk 
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van de Mn-concentratie x, omdat verandering van x in een verandering van 

de bandenstructuur resulteert. 

Als deze virtuele interband interactie de oorsprong is van de long-range 

interactie J
1 

in CMA, dan zouden we enkele bijzondere waarnemingen ver

wachten: 

-Als x toeneemt van 0 tot 5. 5% wordt de interactie zwakker, omdat er 

naast een antiferromagnetische ook een (zwakkere) ferromagnetische 

belangrijk wordt. 

-Als x nog verder toeneemt, wordt E >0, zodat de interactie zeer snel tot 
g 

0 afneemt als functie van R. 

figuur 5.4.1 

e als functie van x 

~ ~ CD 

J 
t 

~ 
0 5 10 

x(%) 

Beschouwen we echter figuur 5.4.1, dan zien we dat e zeker tot 10% recht 

evenredig is met x. Uit vgl.(3.4.1) volgt dan direct dat de grootte van 

de interacties gelijk blijven in het gehele gebied en dus onafhankelijk 

van x zijn. 
Voor we nu de virtuele interband interactie als oorsprong van J

1 
volle-

dig verwerpen, moeten we ons wel realiseren dat: 

-de precieze bandenvorm van CMA niet goed bekend is. 

-de overgang zero-gap + open gap bij x=5.5% gebaseerd is op een extrapo-
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latie (zie par. 2.2). 

-na de opening van de bandgap E nog zeer klein is (in de orde van enkele 
g 

meV). 

-bij de verandering van x meer effecten optreden dan alleen de verande

ring van E • 
g 

Enige voorzichtigheid bij het trekken van conclusies uit de resultaten 

tot zover is dus wel geboden. Om tot een meer zekere conclusie omtrent de 

virtuele interband interactie te komen, zijn nog verdere experimenten 

gedaan: naast (Cd( 1-x)Mnx) 3As2 (CMA) is ook van (Zn( 1-x)Mnx) 3As 2 (ZMA) de 

freezingtemperatuur Tf als functie van x gemeten. 

ZMA is een open gap halfgeleider (E = 0,99 eV) [WAG 70] met dezelfde 
g 

roosterstructuur als CMA. Hiermee kan men dus de invloed van een positie-

ve bandgap E bestuderen zonder de Mn-concentratie te hoeven veranderen. 
g 

Volgens vgl.(5.4.3) zou de interband interactie in een open gap halfge-

leider exponentieel met de afstand moeten uitdempen. Voor ZMA (m "' 0.04 
c 

0.7 m, m = 9,1.10-
31 

kg is de rustmassa van een electron) bete
e e me, mh"' 

kent dit dat: 

= -DR-Sexp(-1,26.R ) 
\) \) 

met de naaste buur afstand R1=1 en R'V=v~.R1 • 

(5.4.4) 

De interband interactie dempt dus snel uit: voor bv. de Ze schil geldt 
-5 

dat J
2 

= -D(/2) .0,17. Deze korte dracht zal zeker in de freezingtempe-

ratuur tot uiting moeten komen. 

In figuur 5.4.2 is de a.c.susceptibiliteit x als functie van T weergege

ven voor verschillende x (zie volgende pagina). 
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figuur 5.4 .2 x als 
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functie van T voor ZMA 

Hieruit kunnen we het fasediagram Tf-x afleiden: 

3 

figuur 5.4.3 Tf als functie van x voor ZMA 
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Wanneer we deze figuur vergelijken met het fasediagram van CMA (figuur 

3.1.2), dan zien we dat: 

-Tf in dezelfde orde van grootte ligt (enkele Kelvin). 

-voor hoge percentages (x>6.5%) is Tf(ZMA) > Tf(CMA). 

-zowel in CMA als in ZMA een long-range interactie bestaat, aangezien bij 

beide freezing ver beneden de percolatie limiet voor naaste buren wordt 

waargenomen. 

-de range van de interacties verschillend is: 

(Tf-x
413

), voor ZMA geldt J
1

/R
5 

(Tf-x
513

). 

voor CMA geldt J /R
4 

1 

Van een snelle uitdemping van de long-range interactie wordt in ZMA dus 

niets waargenomen. We kunnen dus concluderen dat de interband interactie 

niet de oorsprong van de long-range interactie in ZMA is. Gezien de over

eenkomst in structuur tussen CMA en ZMA lijkt de conclusie gerechtvaar

digd, dat ook in CMA de interband interactie niet de verklaring is van de 

long-range interacties tussen de magnetische momenten. 

Tussen Cd3As 2 [E = -0,095 ev] en Zn3As
2 

[E = 0,99 ev] ligt uiteraard nog 
g g 

een heel open gebied. Met de verbinding (Cd(l-y)Zny) 3As 2 kan men Eg, door 

y te variëren, naar keuze tussen de twee uitersten kiezen. Het is moge

lijk gebleken goede, éénfasige kristallen van (Cd(l )Zn Mn )
3

As
2 

te -y-x y x 
maken voor x=lO% voor alle waarden van y. 

Door de afhankelijkheid van de interacties van x en y te beschouwen, kan 

men informatie krijgen over de oorsprong van deze interacties. Hier ligt 

nog een groot terrein voor onderzoek braak. Als eerste meting hebben wij 

de treezingtemperatuur Tf van (Cdl-y-0. 1 znyMn0 • 1 ) 3As 2 als functie van y 

bepaald. De resultaten hiervan zijn weergegeven in figuur 5.4.4. 

figuur 5.4.4 

Tf als functie van y voor 

(Cd(l )Zn Mn ) 3As 2 -y-x . y x 

3 

2 

I{ (K) 

1 

!.--:"""_.... 
r-

I 

.:L 
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Tf blijkt lineair met y te vari~ren. Conclusies zijn hier nog moeilijk 

uit te trekken, aangezien het nog onzeker is of ook voor andere Mn-con

centraties een lineair verband tussen Tf en y geldt. Het is zeker inte

ressant hieraan verder onderzoek te doen. 
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5.5 Superexchange 

Er is experimenteel bewijs voor, dat long-range superexchange interac

ties aanwezig kunnen zijn in bepaalde stoffen [PLU 70]. Deze interactie 

tussen 2 magnetische momenten komt tot stand door hybridisatie van de ct

toestanden met de valentie p-band. We kunnen dit beschouwen als dat de 

spin van het magnetisch ion uitgesmeerd wordt over het hele rooster, 

zodat we een spindichtheidsverdeling S(R) krijgen (Appendix D]. Voor een 

één-dimensionaal rooster geldt (met een aantal vereenvoudigingen): 

(5.5.1) 

met k0 =(2m*b/h2 )~. waarbij b de één-electron excitatie energie tussen de 

ct-toestand en de bodem van de conductieband is. 

De interactie tussen 2 magnetische momenten komt dus neer op de exchange 

tussen de ene spin en de spin, verschoven naar zijn naaste buur anion 

[Appendix D]: 

J co s (R) (5.5.2) 

Dus geldt: 

(5.5.3) 

Voor kleine k
0 

heeft de interactie dus een long-range karakter. 

Voor een realistisch, 3-dimensionaal, rooster is de dracht van de inter

actie korter, aangezien de spin uitgesmeerd wordt over veel meer ~tomen. 

De precieze dracht is echter nauwelijks te berekenen, omdat deze afhanke

lijk is van de exacte kristal- en bandenstructuur [GEE 79]. 

Recentelijk hebben spectroscopische metingen het bewijs geleverd voor 

sterke hybridisatie effecten van de cl-toestand in CdMnTe [MAR 85]. Of 

deze effecten ook in CMA optreden dient nog onderzocht te worden. De 

reductie van het locale spinmoment tov. de puur ionische toestand, zoals 

waargenomen in CMA, kan beschouwd worden als een aanwijzing voor dit 

effect. 
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5.6 Conclusies 

Uit de voorgaande paragraven is gebleken, dat de dipool-dipool-interac

tie, de RKKY-interactie en de interband-interactie niet de oorsprong zijn 

van de long-range interactie in CMA. Slechts de superexchange is een 

mogelijke verklaring van J
1

• Er zijn echter nog te weinig gegevens om 

hier een definitieve uitspraak over te doen. Zeker gezien het feit, dat 

nog zeer weinig bekend is over long-range superexchange interacties, 

lijkt het ons zeer aanbevelenswaardig hier nader onderzoek naar te doen. 

Met name kan de ligging van het Xn d-nivo tov. de conductie- en valentie

banden bepaald worden met UPS- en XPS-metingen. 

Ook kunnen meer metingen aan de open gap halfgeleider (Zn(l-x)Mnx)
3

As
2 

(ZMA) verricht worden. Uit susceptibiliteitsmetingen is gebleken dat ook 

deze stof tot lage percentages Mn spinglas gedrag vertoont, hetgeen duidt 

op een long-range interactie. Als er voldoende magnetisatie en soortelij

ke warmte data beschikbaar zijn, kunnen ook hierop het paar correlatie 

model en het uitgebreide mean field model toegepast worden om de interac

tie parameters te bepalen. Gezien de overeenkomsten (gelijke kristal

structuur) en verschillen (narrow gap tegenover open gap halfgeleider) 

tussen CMA en ZMA kan dit belangrijke informatie opleveren over de oor

sprong van de long-range interactie. 
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6 SLOTCONCLUSIES EN DISCUSSIE 

6.1 Slotconclusies 

Uit de voorgaande hoofdstukken is gebleken dat: 

-het paar correlatie model een geschikte methode is om de thermodynami

sche grootheden van een semi-magnetische halfgeleider met een long-range 

interactie boven de treezingtemperatuur te berekenen. 

-ook het uitgebreide mean field model een geschikte methode is, mits men 

de eerste twee buur schillen exact berekent, zodat voor de interacties 

die men in het mean field opneemt geldt dat J .. <kBT. Een nadeel van deze 
1J 

methode is dat men niet de soortelijke warmte in nul veld kan berekenen. 

-alle experimentele data van CMA simultaan verklaard kunnen worden met 

het volgende fysische model: 

1/een random verdeling van de Mn-ionen over de Cd-plaatsen in het roos-

ter. 

2/een magnetisch moment van gs~4.4 Bohrmagneton. 

3/een sterke anti-ferromagnetische naaste buur interactie J
0

/kB= -30 

(±10) K. 

4/een anti-ferromagnetische long-range interactie J1/R4 met J
1

/kB= -20 

(±4) K. 

-de oorsprong van de long-range interactie niet gezocht moet worden in de 

dipool-dipool-, RKKY- of interband-interactie. Mogelijk is de zgn. 

superexchange verantwoordelijk voor het spinglas gedrag van CMA, maar er 

is nog meer onderzoek nodig om dit zeker te weten. 

-ook ZMA spinglas gedrag vertoont bij kleine percentages Mn, zodat ook in 

deze stof long-range interacties bestaan. De dracht van deze long-range 
5 

interactie is korter dan in CMA: J
1

/R • 
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6.2 Discussie 

Om meer te weten te komen over de interacties tussen de magnetische 

momenten in CMA dienen nog meer experimenten met deze stof verricht te 

worden. Met name is meer informatie over de bandenstructuur nuttig en 

vooral de ligging van het Mn d-nivo lijkt mij belangrijke informatie. Dit 

laatste kan vermoedelijk verkregen worden met UPS- en XPS-metingen. 

Hiernaast kan men aan CMA verwante verbindingen bestuderen om meer te 

weten te komen over de oorsprong van de interacties. Men is hier al ge

ruime tijd mee bezig, maar tot voor kort zonder succes. Pogingen om ipv. 

Mn een andere magnetische verontreiniging in Cd
3

As
2 

aan te brengen mis

lukten [cuy 85), evenals pogingen om As te vervangen door een ander ele

ment uit groep V van het periodiek systeem, zoals fosfor (P). In alle 

gevallen werden nooit goede éénfasige kristallen verkregen. 

Vrij recentelijk is men begonnen om Cd te vervangen door een ander ele

ment uit groep li. Het Zn ipv. Cd werden ook goede éénfasige kristallen 

met een homogene samenstelling verkregen. Momenteel worden dan ook al 

vele metingen aan ZMA verricht om eenzelfde breed scala van experimentele 

data te verkrijgen als voor CMA. De eerste verrichte metingen, suscepti

biliteits metingen om de freezing temperatuur te bepalen, zijn veelbelo

vend (zie par.5.4), omdat ook in ZMA een long-range interactie blijkt te 

bestaan. 

Ook een 

om nader 

mengsel van CMA en ZMA, (Cd(l )Zn MN ) 3As2 , lijkt interessant -x-y y x 
te onderzoeken, aangezien men hiermee de gap E simpel kan vari

g 
eren, onafhankelijk van de Mn-concentratie x. 

De hier gebruikte berekeningsmethoden, en vooral het paar correlatie 

model, omdat dit alle thermodynamische grootheden kan berekeneq, zijn 

natuurlijk op alle semi-magnetische halfgeleiders (en metalen) met een 

long-range interactie toepasbaar. Voor Hg(l-x)MnxTe en Cd(l-x)MnxTe is 

dit dan ook al gedaan [DEN 85). 

Tenslotte willen we hier nog ingaan op een probleem, dat in de inleiding 

al genoemd werd: kunnen we de spinglasovergang verklaren ? 

TeT verklaring van het willekeurig vastvriezen van de spins dragen theo

retici twee begrippen aan: 
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-competitie tussen interacties: wanneer er sprake is van ferro- en anti

ferromagnetische long-range interacties, zoals bv. bij de oscillerende 

RKKY-interactie, zorgen de competitie tussen de twee interacties en de 

random verdeling van de spins ervoor, dat er geen éénduidig bepaalde 

laagste energietoestand is, zodat er geen long-range ordening optreedt. 

-Frustratie: in het geval van een anti-ferromagnetische naaste buur 

interactie en een kristal rooster, waarin gesloten naaste buur triples 

bestaan (bv. FCC-rooster) is een spin gefrustreerd, omdat hij twee even

grote tegenstrijdige interacties voelt (figuur 6.2.1). 

figuur 6.2.1 frustratie in een gesloten triple cluster 

Boven de percolatielimiet voor naaste buren is er dan sprake van een 

spinglas [ SEZ 77]. Met dit mechanisme verklaart men spinglasgedrag bij 

isolatoren. 

Overigens kan men ook de competitie tussen ferro- en anti-ferromagneti

sche long-range interacties frustratie noemen. De spin raakt ~u niet 

gefrustreerd door 2, maar door een groot aantal tegenstrijdige interac-

ties. 

Voor CMA hebben we echter een antiferromagnetische long-range interactie 

gevonden. Hier is dus geen sprake van competitie tussen 2 interacties. 

Naar onze, bescheiden, mening is hier echter mogelijk wel sprake van 

frustratie: doordat de spins random over het rooster verdeeld zijn en de 

spins willekeurig geörienteerd zijn, wordt de spin (plastisch uitgedrukt) 

alle kanten uitgetrokken. Deze mening is echter slechts gesteund op 
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gezond verstand, een nadere theoretische beschouwing is zeker noodzake

lijk. 
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Appendix A Kristalstructuur 

In Cd 3As 2 kan men de Cd-posities beschouwen als een simpel kubisch roos

ter met systematisch lege diagonalen. Hierdoor bestaan er drie verschil

lende Cd-posities, met ieder een andere omringing, die ieder evenveel 

voorkomen. Deze omringing is, vanwege het kubische rooster, opgebouwd in 

schillen v op afstand R =v! [R :1]. Ieder schil bevat N Cd-atomen. In 
V 1 V 

tabel A.1 zijn de 3 verschillende omringingen tot de 100e schil gegeven. 

c 

1 3 4 5 

2 10 10 8 

3 6 6 6 

4 6 3 3 

5 20 18 18 

6 16 16 20 

7 0 0 0 

8 4 12 12 

9 24 25 20 

10 18 18 18 

11 18 18 18 

12 8 4 4 

13 20 18 18 

14 36 36 36 

15 0 0 0 

16 4 6 6 

17 32 32 40 

18 28 28 26 

19 18 18 18 

20 24 12 12 

21 32 36 36 

22 20 20 16 

23 0 0 0 

24 16 24 24 

25 24 25 20 

tabel A.1 

c 

26 54 54 54 

27 24 24 24 

28 0 0 0 

29 52 54 54 

30 36 36 36 

31 0 0 0 

32 4 12 12 

33 36 32 40 

34 32 32 40 

35 36 36 36 

36 30 15 15 

37 20 18 18 

38 56 56 52 

39 0 0 0 

40 8 24 24 

41 84 80 64 

42 36 36 36 

43 18 18 18 

44 24 12 12 

45 52 54 54 

46 36 36 36 

47 0 0 0 

48 0 8 8 

49 35 36 45 

50 60 60 66 
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V 

c 

51 36 36 36 

52 24 12 12 

53 52 54 54 

54 72 72 72 

55 0 0 0 

56 32 48 48 

57 44 40 32 

58 18 18 18 

59 54 54 54 

60 0 0 0 

61 52 54 54 

62 72 72 72 

63 0 0 0 

64 6 6 6 

65 60 64 80 

66 76 76 68 

67 18 18 18 

68 48 24 24 

69 72 72 72 

70 40 40 32 

71 0 0 0 

72 12 36 36 

73 36 40 32 

74 90 90 90 

75 42 42 42 

V N 
V 

a b c 

76 24 

77 72 

78 36 

79 0 

80 16 

81 71 

82 36 

83 54 

84 48 

85 40 

86 84 

87 0 

88 16 

12 12 

72 72 

36 36 

0 0 

24 24 

68 85 

36 36 

54 54 

24 24 

36 36 

84 96 

0 0 

24 24 

89 116 120 96 

90 90 90 90 

91 36 36 36 

92 0 0 0 

93 40 36 36 

94 72 72 72 

95 0 0 0 

96 8 24 24 

97 32 32 40 

98 82 82 80 

99 54 54 54 

100 29 14 15 



APPENDIX B Schaling 

In deze appendix zullen we de schaling van de themadynamische grootheden 

met x uitwerken. 

Voor de Hamiltoniaan van spin i, met een interactie Jl/R~. met de andere 
l.J 

spins, geldt: 

Jl 
Hi = I -2 ~ 

·.s.· _R..) J -t-1. •• 
l.J 

(B.l) 

Hierbij zijn H het uitwendige veld en R .. de afstand tussen spin i en 
l.J 

spin j. 

Voor de partitiefunctie van spin i geldt: 

-H 
Sp ( exp(--2:) ) (B.2) 

kBT 

Om de R-afhankelijkheid uit H. kwijt te raken, voeren we de gemiddelde 
l. 

afstand tussen twee spins R in. Hiervoor geldt [sou 69]: 
c 

3 
R .x 

c constant 

1 
Er geldt dus ook dat I ~-x constant. 

j=l=i R .. 
l.J 

(B.3) 

H. H 1 
is dus geen functie van R .. , maar slechts van Voor de partitiefunc-

x l.J x 
tie geldt dus: 

Z. = f(~, !) (B.4) 
l. x x 

De thermodynamische grootheden x, Men C volgen direct uit Z.: 
m l. 

F. =-kT ln(Z.) 
l. l. 

(B.S) 
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x 

M 

c 
m 

óF. 
3x. Na. - ( ó~ )T 

3x.N .T 
a 

Met behulp van vgl.(B.4) volgt dus dat: 

T 
x g(;c) 

M T H h(- -) x x' x 

c 
k(!) m 

x x 

J 4 
Bij een interactie van het type 1/R delen we in vgl.(B.2) 

U1'teraard door x413 , zodat H I 4 / 3 f t' · H/ 4 / 3 
. x een unc 1e 1s van x en: 
1 

T H z. = f(4ï3, 4/3) 1 
x x 

Hieruit volgt: 

x -l/3 ( T ) 
x .g -m 

x 

M 
h(-;n, -m) -x 

x x 

c 
k( 4~3' 4~3) m 

x 
x x 

(B.6a) 

(B.6b) 

(B.6c) 

(B.7a) 

(B.7b) 

(B.7c) 

H. en T 
1 

(B.8) 

(B.9a) 

(:e.9b) 

(B.9c) 

In het geval van een sterke anti-ferromagnetische naaste buur interactie 

dragen naaste buur paren niet en triples slechts voor l/3 bij aan M, C 
m 

en X· We kunnen nu een effectieve Mn-fractie xeff invoeren: 
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x ff = (P (x) + 1/3 P (x) )x e s t 
(B.lO) 

Hierbij zijn Ps(x) en Pt(x) de kansen op een single en een triple. 

Nu geldt dus: 

x 

M 
x 
eff 

c 
m 

h(! ~) 
x' x 

(B .lla) 

(B.llb) 

(B.llc) 
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APPENDIX C RKKY- En Interband-interactie 

In deze appendix geven we de berekening van de interactie tussen 2 gelo

caliseerde d-electronen die tot stand komt via de mobiele conductie- en 

valentie-electronen, zoals deze door Bastard en Lewiner afgeleid is [BAS 

79, LEW 80]. 

Algemeen geldt voor de interactie tussen de mobiele en gelocaliseerde 

electronen: 

H. 
~nt 

+ + + 

(C.l) 

waarbij S. de gelocaliseerde spin op positie R., s de mobiele electron-
~ ~ 

spin en I (;-R.) de exchange integraal zijn. 
~ 

De 2e orde energieverschuiving, veroorzaakt door H. [de le orde sto-
~nt 

ringsrekening levert bE(l)= 0 op, omdat deze evenredig is met de geloca-

liseerde spin magnetisatie, die in nulveld gelijk aan nul is], is: 

(C.2) 

Dankzij de rotatie invariantie van de ongestoorde Hamiltoniaan kan dit 

omgeschreven worden in de vorm van een effectieve spin-spin Hamiltoniaan. 

Met alleen isotropische termen krijgen we: 

(2) + + 
bE = L -2J(Ri .)Si•S. 

i> j J J 
(C.3) 

Met behulp van de Blochfuncties: 

(C.4) 

geldt voor Jij 
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J .. 
1] 

I {f(E~k)[1-f(Efkl )] 

i,t Eik - Efkl 
k,k 1 

( 
+ + + ) exp i(k-k 1)•R .. 

1] 
(C.5) 

Hierbij is o de pseudo-spin index, die zorgt voor de Kramers ontaarding 

van de energiebanden (BAS 79]. 

Aangezien de toestanden i (initial) en f (final) zowel conductieband- als 

valentieband-toestanden kunnen zijn, moeten we drie verschillende geval

len onderscheiden. 

1 Intra-conductieband-interactie 

In het geval van i=f=c geldt voor J .. : 
1] 

Jintra 
ij 

c. 1 \ f(Eck)( 1-f(Eck 1 )] ( + + + ) 
= -~ -- L exp i(k-k 1) •R .. rl + + E k - E k I 1J k kl c c 

, 2 
x I j<u k ji(r)s ju kl 1>l 

1-+ c 0 z c 0 
o,o --

(C.6) 

Het probleem is nu het matrix element in vgl.(C.6) op te lossen, aange

zien deze erg afhankelijk is van de vorm van de banden • 

.fl2k2 
Het ongestoorde energiebanden [Eek= ~] en een scherp Fermi-niveau 

c 
(f(Eck)=l voor k<kF en f(Eck)=O voor k>kF] kan na sommatie over k voor de 

interactie geschreven worden (RUD 54, KAS 56, YOS 57]: 

JRKKY= 
ij 

2kFR cos(2kFR) - sin(2kFR) 
{------~-------} 

(kFR)4 

met B = <uc0 ji(r)luc0 > , de s-d exchange integraal. 

(C.7) 

Deze interactie wordt RKKY-interactie genoemd naar zijn 4 ontdekkers. 

Met andere bandvormen verandert de voorfactor in vgl.(C.7) wel, maar de 

R-afhankelijkheid van J .. blijft gelijk [BAS 79]. 
1] 
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2 Intra-valentieband interactie 

In het geval van i=f=v geldt voor J .. : 
~J 

Jintra v. 
ij 

1 f(Evk)[1-f(Evk')] 
- 1 \ exp(i(k-k')•R .. ) 2 2 L.. E - E ~J 

Q + + vk vk' 
k, k I 2 

x I j<u k jJ(r)s juk' ,>j '-+ V 0 Z V 0 o,o --

(C. 8) 

Deze interactie is identiek aan de RKKY-interactie, met dien verstande 

dat we te maken hebben met gaten in de valentieband in plaats van elec

tronen in de conductieband. 

Nemen we weer een scherp Fermi-niveau en gebruiken we een simpele parabo-

112k2 
lische bandvorm [Evk~] dan vinden we, analoog aan vgl.(C.7): 

V 

2kFR cos(2kFR) - sin(2kFR) 
{~----------~-} 

(kFR)4 

met av = <uvkoii(r)luvk'o'> , de p-d exchange integraal. 

In feite is een betere benadering voor de bezettingsgraad: 

1-f (Evk) 

Dit geeft tenslotte voor J .. [BAS 79]: 
~J 

Jintra v. 
ij 

(C.9) 

(C.10) 

(C.ll) 

We zien dat het ontbreken van een scherp Fermi-niveau het oscillatorische 

gedrag van Jij doet verdwijnen en dat de interactie exponentieel afneemt 

bij grote R. Bovendien neemt de interactie exponentieel af voor T+O, 

vanwege de afwezigheid van vrije gaten. Bij lage temperaturen (T~4K) is 

de intra-valentieband interactie dan ook verwaarloosbaar klein. 
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3 interband interactie 

In het geval van i=v, f=c geldt voor J .. : 
~J 

Jinter= 
ij 

1 \ f(Evk)[1-f(Eck')] ( +_+, .+ ) 
-~ ---2 L E _ E exp i(k k ) Ri. 

n + + vk ck' J 
k,k' 2 

x L l<u k ji(r)s juk' ,>1 '-+ v a z c a a,a --

(C.12) 

In het geval van een zero-gap halfgeleider kan men, in de limiet ~+~, 

het effect van de mixing van de rs en r6 golffuncties (de lichte gaten 

band en de conductieband) op de golffuncties analytisch berekenen [BAS 

79, KAC 71]. Hiermee kan men dan het matrixelement in (C.12) berekenen, 

waarbij men wel moet splitsen in een bijdrage van de lichte gatenband 

en in één van de zware gatenband. 

We kunnen nu voor de vorm van de band de volgende benaderingen nemen: 

1 /parabolische banden [in CHA 

2 2 -i12k2 
E = 1L_L E ---ck 2m V k 2m 

c z V 

Voor J .. volgt dan [BAS 79]: 
~J 

vl 
J.. 0 
~J 

bij x~]: 

-r?k
2 

E -IEgl- 2;-v
1

k 
c 

(C.l3) 

(C.14) 

De bijdrage van de lichte gatenband is O, omdat er nu geen mixing tussen 

de lichte gaten band en de conductieband is. 

2/lineaire banden (bij Eg=O, bij CHA x~S.S%): 

Eek= /2/3 Pk (C.15) 
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Voor J .. volgt dan [LEW 80 J: 
1J 

vl 5 
J .. = BR-

1J 

V 
J.~ -CR-n 

1J 

met 4(n(5 [voor R> is n=5 ) J. 
3/in het geval van een open bandgap 

E = E 
.fl2k2 .fl2k2 

+-- E =- E ck g 2m vl 2m V 
c c z 

(C.l6) 

(E >0, g voor CMA x>5.5%) geldt: 

.fl2k2 
(C.l7) 2'ill'" 

V 

( + + + ) In de term exp i(k-k')•R .. van vgl.(A.l2) geldt nu altijd dat: 
1J 

k-k')k0= .fll(2(me+mh)Eg)· 

Dit levert de term exp(-k R) van het Bloembergen-Rowland mechanisme op 
0 

[BLO 55], welke de interactie snel doet uitdempen. 
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Appendix D Superexchange 

We beschouwen een één-dimensionaal rooster, met afwisselend een anion en 

een cation, langs de z-as. 

De anion-anion en anion-cation interacties veroorzaken een verbreding van 

de electron-toestanden in banden. Deze toestanden worden beschreven door 
+ + 

de Blochfuncties ~nk(r); n is de band index en k de golfvector. 

De anionen bevinden zich op de posities Rt=ta, de cationen op Rt=(t+!)a, 

waarbij t een geheel getal is met -!N(t(!N en a de roosterparameter is. 

Op elk anion nemen we een volledig bezette p -baan met energie EO en op 
z p 

elk cation een lege s-baan met energie EOs aan. De covalente interactie 

tussen naaste buur s- en p-band is: 

w sp 
+ + + + + 

<s(R+!a-r)jh!p(R-r)> 

met h een geschikte één-electron hamiltoniaan. 

(D.l) 

In de tight-binding benadering vinden we, in de laagste orde in 

Wsp/(e0s- e0p), met storingsrekening voor de conductieband [GEE 79): 

wk 
ck sk + (E""")Pk 

g 

en voor de valentie band: 

wk 
vk = p - (E)sk k 

g 

waarbij: 

= 2iW sin(!ka) 
sp 

E = E 
ck s 

Evk E 
p 

EOs - EOp , de energiegap 

- 2Wcos(ka) (D.2a) 

+ 2Wcos(ka) (D.2b) 

(D.3) 

(D.4) 
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E: 
s 

E: 
p 

e: - 2W 
Op 

Zie figuur D.L 

figuur D.l 

de effectieve naaste buur anion-anion 

interactie via de cation s-banen. 

- E~ 

- ~0~ 
2;w 

E~ 

-top 

-fp 

De golffuncties p+ (en s ) zijn Blochfuncties: 
k k 

(D.Sa) 

(D.Sb) 

(D.6) 

(D. 7) 

Aan dit anion-cation array voegen we, op het cation op positie R=ia, 

een electron, in een dz2-baan met energie e:d, toe. We nemen aan dat deze 

d-baan orthogonaal is tov. de p-banen. De interactie met de cation s

banen wordt verwaarloosd en alleen de interactie van de d-baan met de p

banen in de valentieband wordt in de berekeninng meegenomen. Deze 

benadering is correct, omdat de s- en de d-banen op dezelfde positie 

orthogonaal zijn en omdat de interactie tussen de d-baan en de s-baan op 

het naaste buur anion veel kleiner is dan de pd-interactie. 

De gestoorde d-functie wordt gegeven door: 
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+ + 
+ <pk(r) jhld(r)> + 

= d(r) + '\ -----,.:~~~ p+(r) 
L ed - EP - 2Wcos(ka) k 
k 

waarbij h een geschikte één-electron hamiltoniaan is. 

Met vgl.(B.7) vinden we: 

(D.8) 

(D.9) 

(D.lO) 

Door de interactie met de p-band is het d-electron gedeeltelijk 
+ 

gedecolaliseerd. De spindichtheid S op positie R wordt gegeven door het 
\) \) 

+ + 
kwadraat van de coëfficient van pk(r) in ~d(r) [vgl.(D.8)]. Door de 

sommatie over alle ~ toestanden van de tight binding stuctuur uit te 

voeren en alleen naaste buur pd-interactie mee te nemen, vindt men: 

voor v:>l 

[Als v<O moet men in vgl.(D.ll) v vervangen door 1-v]. 
In deze vergelijking is: 

e = t./ZW 

(D .11) 

(D.l2) 

~ = € - € , de energie nodig om een electron van de k=n/2 toestand d p 
naar de lege d-toestand te exciteren. 

Voor zeer grote waarden van e geldt: 

(D.l3) 

De range van de spin-dichtheidsverdeling S wordt bepaald door de term 
\) 

(e- /(e
2
-1))

2
v. Dit is geillustreerd in figuur D.2, waarS uitgezet is, 

\) 

voor verschillende waarden van e, als functie van v. 
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10r-----------------------------------. 

figuur D.2 spin-dichtheidsverdeling S als functie van v, voor ver
v 

schillende waarden van S· 

Hieruit blijkt dat de spin-dichtheidsverdeling een long-range gedrag gaat 

vertonen als S tot 1 nadert. De waarde S=l correspondeert met de situa

tie, waarbij de lege rl-toestand op de top van de bezette valentieband 

ligt [E - E = ~ = 2W, zie fig.D.l]. Het is duidelijk dat brede valentie 
d p 

banden (relatief grote W en kleine ~) een long-range spin-dichtheidsver-

deling tot gevolg heeft. 

We introduceren nu een tweede cation met een halfgevulde d 2-baan op een 
z ·. 

afstand Rv=va van het eerste cation met een rl-electron. De interactie 

tussen de 2 d-spins wordt gegeven door [GEE 79]: 

J = Jkin + JN (D.l4) 

[Er zijn ook nog andere interactie termen: de polarisatieterm J 
1 po 

(= RKKY-interactie) hebben we in Appendix C behandeld. Andere termen 

verwaarlozen we.] 

Hierbij is Jkin de kinetische exchange term, waarbij een rl-electron van 
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het ene naar het andere cation verhuist, en is JN de Nesbet exchange 

term, waarbij 2 p-electronen verhuizen naar de twee half lege d-banen. 

De kinetische exchange term wordt gegeven door: 

Jk. ( \)) 
1n 

met: y(R ) 
\) 

+ 
k 

v d kvkd 
l 2 

Ed - Ek 

(D.lS) 

(D.l6) 

en U is de energie, nodig om een electron van de ene d-baan naar de ande

re te exciteren. Voeren we de sommatie uit, dan vinden we: 

2 
J . (v) = -2 ~ S (-S-1+ /(82-1) ) 2 

k1n U v 
(D .17) 

De Nesbet exchange term wordt, als de covalentie van electronen in anion

banen veel groter is dan de Coulomb en exchange termen tussen de electro

nen in band-toestanden, gegeven door: 

Hierbij is 

standen k 
1 

(D.18) 

llk k de 
1 2 

energie, nodig om 2 electronen te exciteren van toe-

+ 
en k

2 
naar 2 lege cl-toestanden en is lldk de energie, nodig om 

1 
+ 

één electron te exciteren van toestand k
1 

naar een lege cl-toestand. 

De nadere uitwerking van vgl. (D.l8) is moeilijk vanwege de dubbele k-

afhankelijkheid van ll+ + • De bandstructuur van het lineaire array geeft 
klk2 

nl. twee cosinus termen. Wanneer ~>>W mogen deze twee cosinus termen in 

1e orde verwaarloosd worden. Dit geeft: 

(D.l9) 
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Hierbij is ~N de energie die nodig is om 2 electronen van k-toestanden 

naar 2 lege cl-toestanden te exciteren. 

Indien ~+1 gaat S naar ~. Dit komt doordat de storingstheorie daar niet 
V 

langer geldig is. In dit geval kan men beter de Greense functie methode 

gebruiken voor de berekening van de superexchange [GEE 79]. Wij gaan hier 

niet nader op in. 

We zien dat de range van zowel Jk. als 
~n 

spindichtheidsverdeling Sv. De range van Sv 

Geertsma et al.[GEE 77] hebben de range van 

~~ 
een vrije-electron p-band [Ek = E0 - ~]: 

2m 

2 
met: k

0 

JN gelijk zijn aan die van de 

is gegeven door figuur D.2. 

S berekend in het geval van 
V 

(D.20) 

Ook Goncalves da Silva et al.[GON 72] hebben (op een andere manier) deze 

range van de interactie gevonden. 

Dit alles geldt echter voor een lineair array van afwisselend anionen en 

cationen. Het zal duidelijk zijn dat de range van de interactie in een 

echt, 3-dimensionaal kristalrooster veel korter is, omdat de spin over 

veel meer atomen uitgesmeerd moet worden. De range wordt bepaald door de 

precieze kristal- en bandenstructuur. Geertsma [GEE 79] doet nog enige 

pogingen voor een aantal simpele modellen, maar komt niet veel verder dan 

de conclusie dat de range korter wordt. 
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