
 Eindhoven University of Technology

MASTER

Spin-glas gedrag van Cd3(Mn)As2

van Nisselroy, L.G.E.J.

Award date:
1984

Link to publication

Disclaimer
This document contains a student thesis (bachelor's or master's), as authored by a student at Eindhoven University of Technology. Student
theses are made available in the TU/e repository upon obtaining the required degree. The grade received is not published on the document
as presented in the repository. The required complexity or quality of research of student theses may vary by program, and the required
minimum study period may vary in duration.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain

https://research.tue.nl/nl/studentTheses/a8d8b86b-70f4-484d-b6b5-5ea313ee40fb


Technische Hogeschool Eindhoven 

Af deling der Technische Natuurkunde 

Vakgroep Vaste Stof 

Spin-glas gedrag van Cd3(Mn)As 2 

L.G.E.J. van Nisselroy 

Verslag van een afstudeeronderzoek verricht in de groep Magnetische 

Ordeningsverschijnselen. 

Afstudeercoach: Ir. C.J.M. Denissen 

Afstudeerhoogleraar: Prof. Dr. Ir. W.J.M. de Jonge 

Mei 1984 



Samenvatting 

Spin-glazen ziJn verbindingen, waar in een niet-magnetisch rooster, 

magnetische verontreinigingen zijn aangebracht. Het magnetisch gedrag 

van deze verbindingen uit zich ondermeer in een cusp (scherpe piek) in 

de temperatuur afhankelijke susceptibiliteit bij de freezing temperatuur 

Tf. De magnetische soortelijke warmte vert~ont. bij Tf geen anomalie. 

Doel van het in dit verslag beschreven onderzoek is of de semimagnetische 

halfgeleider Cd
3

(Mn.)As
2 

tot de spin-glazen mag worden gerekend. 

Het verslag bevat een overzicht van twee verschillende metingen aan 

Cd
3

(Mn.)As
2

: 

- soortelijke warmte. metingen tussen T = 0.3 K en T = 20 K aan samples 

met concentraties Mn tussen x = 0.25 en x = 12 at% 

- metingen van de dynamische susceptibiliteit tussen T = 0.1 Ken T = 40 K 

aan samples met concentraties Mn tussen x = 2 en x = 12 at%. 

De susceptibiliteitsmetingen vertonen voor alle onderzocht concentraties 

een cusp bij een bepaalde temperatuur Tf. In de soortelijke warmte is 

bij Tf geen anomalie zichtbaar. Het blijkt dat Tf lineair afhangt van de 

concentratie, hetgeen duidt op een long-range interactie J ~ R-3 Uit 

de resultaten kan worden geconcludeerd dat Cd3(Mn)As 2 tot de spin

glazen behoort. Over de oorsprong van van de long-range interactie kan 

nog geen uitspraak worden gedaan. 

De resultaten van de metingen waarbij T >> Tf zijn geïnterpreteerd 

op basis van het Geïsoleerd Spin Cluster Model (GSCM). Daaruit is 

gebleken dat de Mn atomen niet random zijn verdeeld over het rooster en 

dat de spin duidelijk kleiner is dan S = Î' de waarde die op grond van 
++ 

de regels van Hundt voor Mn wordt verwacht. Uitgaande van het GSCM is 

uit de metingen een verdeling bepaald voor de spins in de samples met 

een lage concentratie Mn (x < 4 at%). Verder onderzoek moet worden 

uitgevoerd om na te gaan in hoeverre de conclusies uit het GSCM juist 

zijn. 
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1. Inleiding 

1. 1 Algemeen 

Een verzameling magnetische momenten waartussen een interactie bestaat 

kan, zoals reeds lang bekend, een overgang naar een geordende magnetische 

toestand ondergaan. Kanonieke voorbeelden hiervan zijn o.a ferromagneten, 

antiferromagneten en ferrieten. Recentelijk is daar een nieuwe geordende 

toestand aan toegevoegd: de spin-glas fase. In het algemeen hebben 

verbindingen, die spin-glas gedrag vertonen, als chemisch kenmerk dat in. 

een niet-magnetische stof roosterplaatsen worden ingenomen door magnetische 

atomen. Fysisch kenmerk is dat bij een bepaalde temperatuur, de spin-glas 

of freezing temperatuur Tf, de magnetische momenten willekeurig "invriezen" 

Boven en beneden de freezing temperatuur vertoont de verbinding een dui

delijk verschillend gedrag, hoewel er in de spin-glas fase geen sprake 

is van Long-Range Order, zoals in een ferro- of antiferromagneet 1. 

Het duidelijkst komt de freezing temperatuur tot uiting in het verloop 

van de dynamische susceptibiliteit X• Metingen aan spin-glazen vertonen 

allen een cusp (scherpe piek) in het verloop van x als functie van T bij 

Tf. De hoogte en positie van de cusp is afhankelijk van de frequentie 

van het wisselend magneetveld en de sterkte van een eventueel aangelegd 

DC veld2'3. De grootte van Tf is bovendien een functie van de concentratie. 

magnetische atomen. De magnetische soortelijke warmte Si vertoont echter 

geen anomalie. Hier is slechts sprake van een breed maximum boven Tf. Ook 

bij toepassing van andere meetmethoden als magnetisatie-, soortelijke 

weerstand- en MÖssbauereffect-metingen komt het spin-glas gedrag duidelijk 

naar voren 1 ' 4 • 

Aanvankelijk waren voornamelijk metallische glazen onderwerp van studie. 

Naderhand is ook onderzoek verricht aan isolerende spin-glazen en semi

magne.tische halfgeleiders (SMSC). De interactie tussen de magnetische 

momenten wordt in geval van de metallische spin-glazen bepaald door 

een mechanisme waarin de geleidingselectronen een belangrijke rol spelen. 

In tegenstelling hiermee staan de isolatoren, waar sprake is van 

(directe) exchange en dipool-dipool interactie18 . Als de interactie wordt 

gerelateerd aan de electroneuconcentratie, dan neemt de SMSC Cd
3

(Mn)As
2 

een tussenpositie in. Voor Cd3(Mn)As 2 bedraagt deze namelijk ne = 10
25 

m-3 

tegen n = 1028 m-3 voor metallische spin-glazen als Cu(Mn) en 
e 
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m-3 voor isolatoren als Sr(Eu)S5 ' 18 . 

In de groep Magnetische Ordeningsverschijnselen wordt onderzoek 

verricht aan het tot de SMSC's behorende Cd
3

(Mn)As
2

• Aanleiding tot 

dit onderzoek was het vermoeden dat deze verbinding spin-glas gedrag 

zou vertonen. Met magnetisatie-, soortelijke warmte- en susceptibili

teitsmetingen is Cd3 (Mn)As2 onderzocht. Uit die metingen is gebleken 

dat Cd3 (Mn)As 2 tot de spin-glazen mocht worden gerekend. In vergelijking 

met andere SMSC's als Hg(Mn)Te is het spin-glas gedrag in Cd
3

(Mn)As
2 

echter waargenomen voor concentraties Mn die beduidend lager waren. 

Voor Cd3(Mn)As2 liggen deze concentraties in de range 6-10 at%, voor 

Hg(Mn)Te bedraagt deze 35 at%13, 

1.2. Doelstelling 

De aandacht in het onderzoek aan Cd
3

(Mn)As2 ging in eerste instantie 

uit naar de structuur en samenstelling van de verbinding. Naderhand zijn 

ook soortelijke warmte- en susceptibiliteitsmetingen verricht. Uit die 

experimenten is gebleken dat Cd3 (Mn)As2 voor concentraties x < 6 at% Mn 

nog spin-glas gedrag vertoonde6 ' 7 • Voor de lagere concentraties deden 

zich twee vragen voor. Allereerst was er de vraag of er voor deze 

concentraties Mn nog een spin-glas fase bestond en, als deze zou bestaan, 

hoe de freezing temperatuur dan af zou hangen van de concentratie. 

Met de bestaande operationele opstellingen in de groep MO konden geen 

susceptibiliteitsmetingen beneden T = 1.2 K worden verricht, zodat boven

staande vragen niet beantwoord konden worden. In het eerste deel van 

het afstudeeronderzoek is de aandacht uitgegaan naar het verrichten van 

susceptibiliteitsmetingen beneden T = 1.2 Kaan concentraties x < 6 at% Mn. 
3 4 De benodigde lage temperaturen werden bereikt met de He/ He mengkoeler 

die daartoe in gereedheid werd gebracht. 

Het tweede deel van het afstudeeronderzoek omvat een literatuurstudie 

naar modellen die het spin-glas gedrag beschrijven. De modellen worden 

toegepast bij de interpretatie van de resultaten van de metingen aan 

Cd3(Mn)As2 die tijdens stages zijn verricht. Het betreft de soortelijke 

warmte- en susceptibiliteitsmetingen aan samples met 1 < x <. 12 at% Mn 

boven resp. T = 0.4 Ken T = 1.2 K. Een volledige interpretatie van 

de resultaten is tijdens deze stages namelijk niet altijd bereikt. Aan

gevuld met de laatste gegevens van het onderzoek aan Cd
3

(Mn)As
2 

wordt in 

dit verslag dieper ingegaan op deze resultaten. 
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1.3 Indeling van het verslag 

In paragraaf 1.2. is, op grond van de inzetbaarheid van de genoemde 

opstellingen, onderscheid gemaakt in twee temperatuurgebieden. Bij de 

indeling van dit verslag is dit onderscheid zoveel mogelijk aangehouden. 

De susceptibiliteitsmetingen,waarbij de mengkoeler is gebruikt, 

worden uitvoerig beschreven in de hoofdstukken 6 t/m 8. Aan de orde 

komen dan ondermeer de meetmethode, de resultaten en interpretatie van 

de metingen beneden T = 1.2K en er worden enkele suggesties gegeven 

voor verder onderzoek in het lage temperaturengebied. 

In het eerste deel van het verslag wordt een overzicht gegeven van 

het spin-glas onderzoek, in het bijzonder aan Cd3(Mn)As 2• In hoofd

stuk 2 wordt dieper ingegaan op het begrip spin-glas en wordt aan

dacht besteed aan de interacties die mogelijk een rol spelen in het 

spin-glas gedrag van Cd
3

(Mn)As 2 • Verder worden in dat hoofdstuk enkele 

modellen gepresenteerd die een beschrijving geven van het spin-glas 

gedrag rond·en ook ver boven Tf. 

In hoofdstuk 3 worden de resultaten geconfronteerd met de theorie. 

Hierbij wordt de aandacht vnl. geconcentreerd op het in hoofdstuk 2 

geïntroduceerde Geïsoleerde Spin-Cluster Model. Dit resulteert uit

eindelijk in uitspraken die betrekking hebben op de interactie tussen 

de magnetische momenten, de verdeling daarvan in het spin-glas en de 

h . . 1 h ++ • grootte van et spinimpu smoment van et Mn -ion. 

Het eerste deel van het verslag wordt afgesloten met enkele suggesties 

voor verder onderzoek aan Cd
3

(Mn)As 2• 
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2. Theorie 

2. 1. Inleiding 

Al sinds de ontdekking van het eerste spin-glas zijn er pogingen 

gedaan om het gedrag theoretisch te beschrijven. De eerste vruchtbare 

poging was van Edwards en Anderson8. Met een klassiek model konden zij 

de cusp in de susceptibiliteit verklaren, maar de berekeningen voor 

de soortelijke warmte waren in strijd met de experimenten. Hoewel er 

nadien nog vele modellen zijn gepubliceerd, is het tot op heden nog 

niet tot een volledige beschrijving van het spin-glas gedrag gekomen. 

Het EA-model en de daarop gebaseerde Cluster Mean Field Theory9 

worden in dit verslag besproken. Beide modellen geven echter slechts 

een qualitatieve beschrijving van het spin-glas gedrag in de buurt 

van de freezing temperatuur. 

2 3 3 f f 1 . h b . . . 20 h Paragraaf . • • • gee t een enomeno ogisc e eschriJving van et 

spin-glas gedrag boven Tf welke is gebaseerd op het bestaan van 
22 

"superparamagnetische" clusters. Het Wohlfahrtmodel,dat hierop voort-

gaat, beschrijft de invloed van de clusters op het gedrag dicht bij Tf. 

In de laatste paragraaf wordt het Geïsoleerd Spin-Cluster Model 

geïntroduceerd. Dit model omvat een beschrijving van de soortelijke 

warmte en de susceptibiliteit voor T >> T~. De voorwaarden, waaronder 
I 

dit model geldig is, worden gegeven in par. 2.3.5. 

In de komende paragraaf volgt een beschouwing van de interacties die 

mogelijk een rol kunnen spelen in het spin-glas gedrag van Cd3(Mn)As 2• 
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2.2. Interactie 

In de inleiding, par. 1.1., is een spin-glas gedefinieerd als een 

systeem dat ordent bij een bepaalde temperatuur, zonder dat er sprake 

is van Long-Range Order. Een voorwaarde voor LRO is, dat het mogelijk 

moet zijn om met stappen ter grootte van de draagwijdte van de mag

netische interactie, van het ene magnetische moment naar het andere 

moment door het gehele preparaat te kunnen gaan10 . (Denk hierbij aan 

het oversteken van een plas water via een paar stenen, zonder natte 

voeten te krijgen) De dichtheid, waarbij nog net aan de voorwaarde 

wordt voldaan, wordt de percolatielimiet genoemd. De draagwijdte van 

de magnetische interactie is daarbij medebepalend • Voor alleen naaste 

buur interactie is voor enkele kristalroosters de percolatielimiet 

weergegeven in tabel 2.1. 

lattice Pc z 

sq square 0.58 4 

t triangular 0.50 6 

se simple cubic 0.31 6 

bcc body centered cubic 0.24 8 

fee face centered cubic 0.20 12 

tabeZ 2.1: peraoZatieZimiet p
0 

voer enkele kristaZroostere 11 

Uit experimenten2 '3'18is gebleken, dat er systemen zijn die ver 

beneden de percolatielimiet nog "ordenen". Er moet naast de interactie 

tussen de dicht bij elkaar gelegen momenten, de short-range interactie, 

nog een wisselwerking zijn met een lange draagwijdte: de long-range 

interactie.In de volgende paragrafen wordt hieraan enige aandacht besteed. 

2.2.1. Short-range interactie 

Tot de interacties met een korte dracht wordt de directe exchange 

gerekend. Deze wisselwerking tussen paramagnetische ionen leidt tot 

koppeling van de naaste-buur spins in het kristalrooster. De exchange 

kan zowel positief (ferromagnetisch) als negatief (antiferromagnetisch) 

zijn31 . 
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In een systeem waar de paramagnetische ionen gescheiden zijn door 

diamagnetische anionen kan er sprake zijn van indirecte- of super-

h D d ht d · 1 k' i's kort·. J - R- 11 , b' · exc ange. e rac van eze wisse wer ing - waar l.J 

R = afstand tussen de momenten. 

Het feit dat de binding tussen anion en kation niet-metallisch moet zijn, 

maakt deze interactie minder waarschijnlijk in een spin-glas als 

Cd3(Mn)As212, 

In antiferromagnetische systemen met alleen short-range interactie 

kan er toch sprake zijn van spin-glas gedrag. Door de geometrie van 

het rooster kan namelijk niet door alle spins aan de anti-ferromagnetische 

voorwaarde worden voldaan (zie figuur 2.1). De grondtoestand van een 

fig.2.1: roosterfrustratie bij spins in een 

driehoek-geometrie; de interactie 

tussen de spins is antiferromagnetisch (af) 

spin-configuratie zoals bijvoorbeeld in fig.2.1., is dan een compromis 

tussen de energieminimalisatie van elke koppeling. Voorwaarde voor 

spin-glas gedrag,dat wordt veroorzaakt door deze roosterfrustratie, 

is de aanwezigheid van groepjes naaste-buur spins. In isolerende 

systemen met een magnetische verontreiniging boven de percolatielimiet 

is roosterfrustratie vaak de oorzaak van spin-glas gedrag13 • 

2.2.2. Long-range interactie 

Voor metallische systemen als Cu(Mn) en Au(Fe) is zelfs voor zeer 

lage concentraties magnetische atomen (x < 1 at%) nog melding gemaakt 

van spin-glas gedrag. Verantwoordelijk hiervoor is de zogenaamde RKKY

interactie (naar Ruderman, Kittel 14 , Kasuya, Yoshida1S), die wordt geken

merkt door een lange dracht en een oscillatorisch karakter. 

In een metallisch spin-glas zijn twee deel systemen te onderscheiden: 

de mobiele ladingdragers (vrije electronen) en de gelocaliseerde 
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magnetische momenten. Als gevolg van de aanwezigheid van een moment, 

wordt het evenwicht tussen de geleidingselectronen met spin up en 

spin down verstoord. Een tweede moment neemt de polarisatie van de 

electronen waar en ondervindt op deze (indirecte) wijze de aanwezig

heid van het eerste magnetische moment. 

De uitdrukking voor de RKKY-interactie wordt gegeven door 16 : 

RKKY J (R) = -
2~R cos(2~R) - sin(2kFR) 

(2~R) 4 

waarin: J = de s-d exchange integraal (overlap van golf
o 

functies van de mobiele s-electronen met de 

loc.ale d-electronen van het Mn ++-ion) 

kF = Fermi golfvector van de geleidingselectronen 

m = effectieve massa van het geleidingselectron 
c 

N = aantal roosterpunten per eenheidscel~volume 

R = afstand tussen de magnetische momenten(spins) 

opm.: bij de notatie van JRKKY is er van uitgegaan 

(2. 1) 

dat de Hamiltoniaan welke het systeem beschrijft 
-+- -+-

wordt genoteerd als H = -2J L: S .• S. 
v.~ 1 J 

RKKY In tabel 2.2 is voor Cd3(Mn)As 2 een afschatting gegeven van J 

als functie van het aantal roosterplaatsen n tussen twee momenten. 

Voor de parameters zijn volgende waarden gebruikt: 
• -19 8 -1 28 -3 J = 8.10 J, m = 0.04 m, k._= 7.10 m , N = 2.7 .• 10 m • De 

0 c 0 -7 -10 . 
roosterafstand bedraagt: R = 3.17 .10 m 17, 

0 

In figuur 2.2 is JRKKY getekend als functie van de afstand tussen de 

magnetische momenten R. 

R JRKKY f 1l3 ( K) n = -R 
0 

1 0.61 

/2 0.42 

2 0.29 

Is 0.25 

3 0. 17 

4 0. 11 

tabel 2.2: afsahatting van de RKK.Y-interaatie 

als funatie van de afstand tussen 

twee Mn atomen in Cd3(Mn)As 2 
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fig. 2. 2: The RKK Y interaction J(r) bet ween two magnclic impurities in a metal as a function of 
their separation r. lf one magnetic moment is lixcd at the nrigin O, then a second impurity 
siluated at a distance r=OA will be couplcu c11rti/áro11111q11e1irnl/.r with it. A second 
impurity at a distance r = OB thcn will be couplcó.ft•rr11111a111re1 icallr but less strongly than 
that at di~tance OA. 

Uit tabel 2.2 blijkt dat de interactie ferromagnetisch is. Eerst bij 

n = 10 wisselt de interactie van teken. Voor metallische spin-glazen 

vindt deze tekenwisseling reeds veel eerder plaats, omdat het Fermi

niveau, en dus ook de Fermigolfvector, voor metalen veel hoger is. 

In ref.16 wordt een indirecte exchange interactie beschreven voor 

een bijzonder type halfgeleider, Hg(Mn)Te. Deze verbinding behoort 

net als Cd3 (Mn)As 2 tot de zero-gap SMSC. De beschrijving,die wordt 

gegeven,is gebaseerd op de bandenstructuur van de halfgeleider en is 

zeer specifiek. Dit is reden geweest om hier niet dieper op deze 

interactie in te gaan. Wel wordt kort de essentie van deze wissel

werking weergegeven. 

In de bandenstructuur van een halfgeleider wordt onderscheid gemaakt 

in degeleidingsband enerzijds en de zware, lichte en lager gelegen 

gatenband anderzijds, zoals in het Kane model 32 wordt afgeleid. Voor 

een zero-gap halfgeleider vallen bij k = O_de geleidings- en zware 

gatenband samen, zodat er sprake is van een zero gap (zie fig. 2.3). 

Zero gap Sem1conductor 
ZG-SC trans1tion v r. 

geleidingsband \ j 6 

zware gatenband --~.; ----*-----*:. . n-"'- -
lichte gatenband 

n 
fig. 2. 3: bandenstruatuur van de zero-gap SMSC Hg(Mn)TeI6 
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Virtuele interband overgangen over de zero-gap tussen valentie- en 

conductiebanden geven aanleiding tot een indirect exchange mechanisme. 

Er is enige overeenkomst met de RKKY-interactie, met dien verstande 

dat deze interactie een gevolg is van intraband overgangen in de 

geleidingsband. 

De totale interband interactie bestaat in het geval van het in 

ref. 16 beschreven Hg(Mn)Te uit twee termen:_ee~ bijdrage Jcvl als 

gevolg van de overgang geleidingsband naar zware gatenband en een 

bijdrage Jcv2 als gevolg van de overgang geleidingsband naar lichte 

gatenband. Uit de betreffende berekeningen volgt: 

Jcvl 
00 

R-5 

en Jcv2 oo R-5 

zodat de uiteidelijke interband interactie zowel negatief (anti

ferromagnetisch) als positief (ferromagnetisch) kan zijn. 

(2.2) 

Vanwege·de afhankelijkheid van de interactie van de bandenstructuur 

is vgl. (2.2) niet zonder meer van toepassing op Cd
3

(Mn)As
2

• Speci

fieke berekeningen moeten hierin meer duidelijkheid brengen. 

In isolerende systemen, waar van RKKY-interactie geen sprake meer 

kan zijn, is voor lage concentraties magnetische atomen nog spin

glas gedrag aangetoond. Zo is voor Sr(Eu)S met x = 2.5 at% nog een 

cusp in de susceptibiliteit gemeten bij T • 15 mK.. Een verklaring 

voor deze lage freezing temperatuur is dat de magnetische momenten 

in het rooster gekoppeld worden door een klassieke dipool-dipool 

interactiel8, 

Als we twee magnetische momenten beschouwen op een afstand R van 

elkaar, dan wordt de potentiële energie van de momenten gegeven door: 

(2.3) 

Stel dat twee naaste-buur spins worden beschouwd in Cd
3

(Mn)As
2

• De 
-10 -3 afstand daartussen bedraagt R = 3.17 .10 m • In de configuratie 

0 

met maximale energie (d.i. twee momenten tegen elkaar gericht) bedraagt 

de interactie dan ongeveer 0.1 K. 
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2.2.3. Kort overzicht van de beschouwde interacties. 

In deze paragraaf staan in tabelvorm de interacties vermeld die 

mogelijk een rol spelen in het spin-glas gedrag van Cd
3

(Mn)As
2

. Voor 

details omtrent de interacties wordt verwezen naar de desbetreffende 

paragraaf. 

short-range interactie (2.2.1.) long-range interactie (2.2.2.) 

type directe exchange superexchange RKKY interband dipool-dipool 

ferro/antiferromagnetisch AF/F AF/F o~cillerend AF/F AF/F 

reikwijdte vnl. naaste-buur J.., R-11 J "' R-3 J "' R-5 J"' R-3 

interactie 

interactie energie -2 K - 0.6 K - - 0.1 K 

naaste-buur spins (dit verslag) (theorie) (theorie) 

in Cd3(Mn)As 2 
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2.3. Spin-glas modellen 

2.3.1. EA-model 

Een eerste bevredigende aanzet tot een mathematische beschrijving 

van het spin-glas gedrag is gegeven door Edwards en Anderson8 • 

Zij beschouwen een klassiek Heisenberg systeem, waar de spins van de 

magnetische atomen worden voorgesteld door klassieke dipolen. Voor 

de spins bestaat er een oriëntatie met een minimum potentiële 

energie: de grondtoestand. Bij de freezing temperatuur ondervinden de 

spins het bestaan van de grondtoestand en als T + 0 K wordt deze 

door alle spins ingenomen. EA definiëren nu een orde parameter: 

(2.4) 

die de waarschijnlijkheid aangeeft of een spin op tijdstip t
1 

de

zelfde oriëntatie heeft als op t
2

• In de grondtoestand zal de 

oriëntatie niet meer wijzigen en geldt: q =!.Boven de freezing

temperatuur is de richting van de spins op ieder tijdstip willekeurig 

en dus q(T > Tf) = O. 

De Hamiltoniaan van het systeem,dat in het EA-model wordt beschouwd, 

wordt gegeven ·door: 

" ..... + 
H = -l: J .. s .. S. 

t.3 l.J l. J 
(2.5) 

De interactie J .. tussen de posities i en j is afhankelijk van het 
l.J 

aanwezig zijn van de spins op die plaatsen. EA vervangen nu deze 

ruimtelijke verdeling van de spins door een verdeling van de interactie 

tussen de spins. De vrije energie van het spin-glas systeem wordt dan 

gegeven door: 

F = -k T f P <Jl.. J.) { ln f IIdSl.. exp (.l: j .. S .• S.)} dJ" 
B •,J l.J l. J l.J 

waarin: P(j .. ) = verdelingsfuctie van de interactie 
l.J 

(2.6) 

{ } = vrije energie voor één bepaalde imteractie 
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Voor de verdelingsfunctie wordt een Gaussverdeling aangenomen met een 

gemiddelde interactie J .. = 0 : 
l.J 

P(j .. ) -2 2 
= exp(-J .. /2èJ) 

l.J (211') 20" l.J 

... 2 
2 E.J •• 2 waarin: J l.J cr = = 4:J" x 

N .l l.J 

Vgl. 2.6 is niet direct oplosbaar. Daarom wordt in het EA-model 

gebruikt gemaakt van de zogenaamde replicatric. Er wordt nu niet 

(2. 7) 

(2.8) 

één 3.N-dimensionaal systeem beschouwd, maar m systemen, die een 

replica zijn van het 3N-dimensionale systeem en die ook onafhankelijk 

zijn van elkaar. De uitdrukking voor de vrije energie voor het 3mN

dimensionale systeem is oplosbaar. Uit deze oplossing wordt weer de 

vrije energie van het genoemde 3N-dimensionale systeem afgeleid. Al 

deze stappen leiden uiteindelijk tot: 

waarin: n 

2 
2 L:J •• 

= - J l.J x 
3 (k T)2 

B 

r = dimensiloze variabele, 0 ~ r < ~ 

(2.9) 

(2. 1 O) 

Uit de berekeningen, die resulteren in (2.9), wordt voor de orde 

parameter het volgende verband afgeleid: 

1-q = r r 1 [ coth{ r(nq) ! } 
(nq) 2 

1 2 d
3

r --..... }exp(-r /2) -3 

r(nq)! (211') 2 
(2. 11) 

In het limietgeval T + Tf is volgens de definitie q = O. Na reeks

ontwikkeling van vgl. (2.11) volgt hieruit dat n = 3, ofwel met (2.10): 
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(2. 12) 

Met dit resultaat hebben we een verband gevonden tussen de freezing

temperatuur Tf en de concentratie magnetische atomen in het systeem,x. 

Uitgaande van de vrije energie, vgl. 2.9, wordt de magnetische 

soortelijke warmte berekend. Volgens definitie luidt deze: 

2 
C = T( .!_!) 

H aT2 

zodat de soortelijke warmte in het EA-model wordt gegeven door: 

(2. 13a) 

(2. 13b) 

De tweede term in vgl. (2.13b) impliceert dat de soortelijke warmte 

een cusp vertoont bij T = Tf, hetgeen niet in overeenstemming is met 

de experimenten die zijn verricht aan spin-glazen. 

Ook in de buurt van T = 0 K wijken de berekeningen af van de 

experimenten. Uit de metingen blijkt dat CH(T + O) = 0~ 5 , terwijl 

uit (2.13b) volgt dat CH(T + O) =constant. Dit laatste resultaat 

is wel in overeenstemming met de klassieke theorie; de quantum

mechanische aanpak van het EA-model geeft een juist resultaat, n.l. 

CH(T + O) = 0 19• In ~iguur 2.4 is de soortelijke warmte weergegeven 

volgens het EA-model (S ==co) en de quantummechanische benadering (S = D. 

We beschouwen nu het systeem in een magneetveld en voegen aan de 
+ + 

Hamiltoniaan (2.5} de Zeemanterm, -gµBH. ES., toe. Op basis van 
~ l. 

deze nieuwe Hamiltoniaan wordt de vrije energie bepaald. Na toe-

passing van de definitie voor de susceptibiliteit, welke luidt: 

(2.14a) 
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vinden we: 

c x = 1<1-q) (2.14b) 

waarin: C = Curieconstante 

In de buurt van Tf, voor T < Tf' is q te benaderen door: 

(2. 15) 

Na invulling van (2.15) in (2.16) volgt dan: 

c 
' T > Tf x = -T 

c 
O(Tf-T)

2 
, T ~ Tf = - -T f 

(2. 16) 

De berekeningen van de susceptibiliteit laten een cusp zien bij Tf. 

Zoals uit vgl.(2.16) blijkt, is deze niet symmetrisch: boven Tf is 
-1 x evenredig met T beneden Tf verloopt X kwadratisch met T. 

In de limiet T + 0 wordt x onafhankelijk van T. Omdat q benaderd 

kan worden door: 

q(T + O) (2. 1 7) 

volgt voor de susceptibiliteit bij T = 0 K: 

c 2 ! 
x=-(-) 2 (2.18) 

Tf 3ir 

De quantummechanische ben.adering van dit model geeft eveneens- een 

constante, maar andere waarde voor x als T + 0 (zie figuur 2.5) 19. 



1.5 

1.0 
..ll: -:r 
u 

0.5 

0 05 10 T/Tf 

fig. 2.4: soorteZijke warmte voZgena 

het EA-modeZ (S = ") en de 

quantunrnechanische benade

ring (S = 'f} 

- 15 -

1.0 

,.-;:::-
b 

0.8 ·x -x 

(a) 

0.6 

0 0.5 1.0 

fig. 2.5: susceptibiZiteit volgens 

het EA-modeZ (S = "; en de 

quantunrnechanische benade

ring (S = 'f} 

2.3.2. Cluster Mean Field Theory 9 

Deze theorie bouwt voort op het EA-model. Het verschil hiermee is 

echter, dat in CMFT onderscheid wordt gemaakt tussen losse spins en 

spinclusters. Onder dit laatste worden groepjes naaste-buur spins 

verstaan, die door een (short-range) intracluster interactie aan 

elkaar zijn gekoppeld. De intracluster interactie is in dit model 

exact te behandelen, de (long-range) intercluster interactie tussen 

de clusters echter niet. Hiervoor wordt een benadering toegepast die 

overeenkomt met de aanpak in het EA-model. 

De Hamiltoniaan, die een beschrijving geeft van het beschouwde 

systeem wordt gegeven door:: 

A.J -+ -+ AJ M -r -+ 
H = - L:J ÀS .SÀ - L: L: J •• :::> •• S. 

'V-,'l\ V V V .:,j, l.J l.V JV 
(2. 19) 

waarin: de romeinse symbolen duiden op een spin, de griekse 

symbolen op een cluster 

A = aantal clusters in het systeem cl 
m = aantal spins in een cluster 

Voor de interclusterinteractie JvÀ wordt, net als in het EA-model, 

een Gaussverdeling aangenomen. De berekeningen,die leiden tot een 

uitdrukking voor de vrije energie zijn eveneens identiek. , 



- 16 -

Het onderscheid dat is gemaakt tussen spins en spinclusters vinden 

we terug in de resultaten voor de soortelijke warmte. Deze is namelijk 

te splitsen in twee termen: een bijdrage als gevolg van de inter

cluster interactie (tussen de clusters) en een intracluster bijdrage 

(tussen de spins in een cluster). De intercluster term is identiek 

aan de uitdrukking voor de soortelijke warmte in het EA-model. Ook 

hier is een cusp zichtbaar in het verloop van CH als functie van T. 

De intracluster term heeft een breed maximum, dat afhankelijk is 

het aantal spins in het cluster. Naarmate de omvang van het cluster 

toeneemt, neemt ook deze term toe en op den duur overheerst de intra

cluster bijdrage in de totale soortelijke warmte. De cusp bij Tf-

dan ook en er verschijnt een breed maximum bij T ~ 1.5 Tf. 

De susceptibiliteit in CMFT komt overeen met een analoge uitdrukking 

in het EA-model. 

De conclusie, die uit het EA-model en CMFT kan worden getrokken, 

is dat de susceptibiliteit een gevolg is van de intercluster interactie. 

De soortelijke warmte daarentegen wordt voornamelijk bepaald door de 

intracluster interactie. 
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2.3.3. Fenomenologische beschrijving20 

In de vorige paragrafen is dieper ingegaan op de theoretische 

beschrijving van het spin-glas gedrag. In deze paragraaf wordt een 

model geïntroduceerd, dat gebaseerd is op een meer fenomenologisch 

gedrag. 

We beschouwen een spin-glas systeem waarin de magnetische momenten 

(spins) willekeurig zijn verdeeld over het rooster. Er zijn twee 

interacties te onderscheiden: de short-range interactie tussen naburige 

spins en een, veel kleinere, long-range interactie tussen verafgelegen 

spins. De temperatuur waarop het systeem zich bevindt ligt ruim boven 

de freezing-temperatuur, zodat de thermische energie kBT de inter

acties overheerst. De susceptibiliteit van het beschouwde systeem 

vertoont een Curie-Weiss gedrag als een ferro/antiferromagneet boven 

de ordeningstemperatuur. Het teken van de Curie temperatuur 8 

hangt af van de dominerende interactie tussen de spins (zie ook par. 

2. 3. 5. (2. 36)) • 

In het temperatuurgebied tussen ~ STf en ~ 3Tf wordt de thermische 

energie van dezelfde orde grootte als de short-range interactie. De 

naburige spins worden door de interactie aan elkaar gekoppeld tot een 

cluster, zodat we kunnen spreken van een lokale ordening. Als gevolg 

van de koppeling reageren de spins clustergewijze op een wisselend· 

magneetveld, hetgeen tot uiting komt in een frequentie-afhankelijkheid 

van de susceptibiliteit. 

Tussen ~ 3Tf en ~ Tf neemt het aantal clusters verder toe. Het aan

tal spins in een cluster blijft daarentegen vrijwel constant. Naarmate 

de temperatuur daalt beginnen de clustermomenten elkaar te "voelen" 

door de long-range interactie. Door deze koppeling kunnen de momenten 

het wisselend magneetveld niet meer volgen en de gekoppelde clusters 

zullen nog maar ten dele bijdragen aan de resulterende susceptibiliteit 

van het spin-glas systeem. Ook de invloed van de frequentie van het 

veld neemt toe, zoals te zien is in figuur 2.6a/b. We zien dat de 

susceptibiliteit afneemt en de freezing-temperatuur hoger wordt als 

de frequentie toeneemt. Hoe sterk de frequentieafhankelijkheid is, 

hangt af van het type spin-glas dat wordt beschouwd en de dominerende 

interactie tussen de magnetische momenten. 
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fig. 2.6a: susaeptibiliteit van het fig. 2.6b: susaeptibiliteit/aonaentratie Eu 

metaZlisah spin-glas Cu(Mn) van de isolator Sr(Eu)S voor 

voor versaheidene frequenties • De versaheidene frequenties. Long-range inter-

interaatie is RKJCl-interaatie, naaste aatie is dipool-dipool interaatie3 naaste 

buur koppeling is anti-ferromagnetisah21buur kvppeling ferromagnetisah, .tweede 

buur koppeling anti-ferromagnetisahl8 

2.3.4. Het Wohlfahrtmodel 

Dit model, dat het gedrag van de clusters boven en beneden de freezing

temperatuur beschrijft, gaat voort op de fenomenologische beschrijving 

in de voorgaande paragraaf. Een mogelijke frequentie afhankelijkheid van 

de susceptibiliteit wordt nu echter buiten beschouwing gelaten. 

Boven de freezing temperatuur Tf bestaat het spin-glas systeem uit 

"paramagnetische" clusters, waarvan de vorming in de vorige paragraaf is 

beschreven. Als de temperatuur daalt, beginnen de clusters elkaars 

invloedssfeer te merken. Bij een temperatuur Tb in de buurt van Tf vindt 

een overlap plaats van twee of meer van deze gebieden. De twee (of meer) 

clusters worden door de long-range interactie aan elkaar gekoppeld en de 

afzonderlijke magnetische momenten verstarren ("blocking" van de clusters). 

Omdat de "blocked" clusters geen bijdrage meer leveren, zal de suscep

tibiliteit van het spin-glas systeem afnemen. Het hele "blocking" 

proces vindt plaats in een temperatuurinterval rondom Tf, omdat voor 

ieder cluster de "blocking" temperatuur Tb verschillend is 2 0' 22 • 
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De susceptibiliteit van een cluster is nu te schrijven als: 

cel 
T Tb xcl = ~ T 

c 
cl = ~ T < T "b locked" cluster T ' b 

waarin: Cel = effectief moment van het ciuster 

~ = effectieve anisotropie, 0 ~ ~ ~ 1 

(2.29) 

In figuur 2.7 is de susceptibiliteit voor een dergelijk cluster weer

gegeven. 

xlc 

fig. 2. 7: schematische rJeergave van de ausceptibiZiteit 

I van een cZuater voZgena het WChZfahrt-modeZ. ,__ __ _... ______________ T T
8 

De totale susceptibiliteit van het systeem wordt berekend op basis van 

een verdeling van de "blocking" temperatuur van de clusters, f(Tb). Er 

geldt dan: 

T 

x(T) = ~ I f (T ) T b 
0 

waarin: J"° f (Tb) dTb = 1 

Uit (2.20) is af te leiden, dat de verdelingsfunctie voldoet aan: 

f(T) = d~(xT)/lim(xT) 
T-+<» 

(2.21) 

(2. 22) 

In figuur 2.8 is de Wohlfahrtverdelingsfunctie f(T) uitgezet voor een 

metallisch spin-glas, Cu(Mn), en een isolerend spin-glas, Co0.Al2o3.sio2. 
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fig. 2.8: geno:rmeerde verasZing van as "bZocking" temperatuur 

Trf(TJ aLs functie van as geno:rmeeras temperatuur T/Tf 

voor een metaLLisch spin-gLas, Cu(Mn) en een isoLator, 

-metaLZisch spin-gLas Cu(Mn}, 0.7 at% Mn, Tf = 7.65 K, v = 234 Hz 

--isoLator Co0.AL2o3.sio2• 14.3 at% Co, Tf = 6.90 K, v = 234 Hz20 • 

De steile piek in de kromme van Cu(~) bij T/Tf = 1 duidt erop, dat de 

"blocking" van de clusters in dit spin-glas plaatsvindt bij de freezing

temperatuur. Dit betekent, dat het invriezen van de clusters een 

cooperatief effect is 3 • 

Ook in dit model kunnen we de susceptibiliteit bij T = 0 K berekenen, 

net als in het EA-model. Daartoe wordt de Wohlfahrtverdelingsfunctie 

ontwikkeld in een Taylorreeks. Voor desusceptibiliteitbetekent dit: 

x(T) = C{ f(O) + !Tf(l)(O) + ••• } 

en lini x(T) = Cf(O) 
T+O 

(2.23) 

(2.24) 

Dit resultaatkomt overeen met de metingen aan Cu(Mn) en Co0.Al2o3
.sio2 

(figuur 2.8) en komt ook overeen met hetgeen is afgeleid in.het 

EA-model, n.l. x(O) # 0. 
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2.3.5. Geïsoleerd Spin-Cluster Model 

Het model, dat in deze paragraaf wordt geintroduceerd, gaat uit van 

geïsoleerde spin-clusters. Dit zijn groepjes naast elkaar gelegen 

spins in het kristalrooster. Tussen de clusters wordt geen interactie 

verondersteld, zodat ze als geïsoleerd van elkaar mogen worden 

beschouwd. Als interactie tussen de spins in een cluster wordt een 

Heisenberg interactie verondersteld. De Hamiltoniaan van een cluster 

wordt gegeven door: 

-+ -+ z 
= -2J L: R. 2: S .. S . - gµBH t S

1
• 

k -k~j!c l. J -

waarin: J = interactie en~rgie 

1\,= verhouding k-de buur/naaste buur interactie 

H = extern maagneetveld 

µ = Bohrmagneton 
B 

g = Landé splitsingsfactor 

De vrije energie van het cluster wordt gegeven door: 

E 
ln L: exp ( ___.E_) 

n. kBT 

waarin: En= energie eigenwaarde behorende bij Hel 

(2.25) 

(2. 26) 

Uitgaande van de vri.Je energie wordt in deze paragraaf de suscepti

biliteit van het cluster en vervolgens de susceptibiliteit van het 

hele beschouwde spin-glas systeem afgeleid. De afleiding van de 

magnetische soortelijke warmte verloopt vrijwel analoog. 
De definitie van de susceptibiliteit.luidt: 

2 
x = -lim (~) 

H+O ;rn2 
(2. 27) 

zodat de susceptibiliteit van m spins in een configuratie a wordt 

gegeven door: 
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(2.28) 

waarin: < > = verwachtingswaarde 

Her begrip '1configuratie" is ingevoerd, omdat de positie van de spins 

ten opzichte van elkaar van belang is bij de berekening van de 

Hamiltoniaan (2.25)13, De positie van de spins is afhankelijk van het 

kristalrooster van de "gastheer", in het door ons beschouwde geval 

dus van Cd3As 2. De structuur van deze verbinding is complex, zoals de 

impressie op pag. III laat zien. De structuur van de Cd atomen in dat 

rooster kan echter benaderd worden met een SC rooster. We nemen aan 

dat de Mn atomen de roosterposities van de Cd atomen innemen en dat de 

spins dus deel uit maken van een SC rooster. 

We veronderstellen nu een spin-glas met N roosterposities, waarvan 

xN posities worden ingenomen door spins (magnetische atomen). De spins 

zijn gegroepeerd in clusters. De kans om in het rooster een spin aan 

te treffen, die behoort tot een m,a-cluster, wordt aangeduid met p (x). m,a 
Het aantal spins in de m,a-clusters is dan p (x)xN. Voor het aantal 

m,a 
m,a-clusters in het rooster volgt dan: 

A 
p (x)xN m,a 

m,a(x) = ~~~~
m 

(2.29) 

De totale susceptibiliteit van het spin-glas is gelijk aan de som 

van de susceptibiliteit van de afzonderlijke clusters: 

" x(x,T)= l:A (x)x c ... ,..) m,a m,a 

= xN ~ p (x) ~,a 
(o.11l m,a m 

N 
E = sommatie over alle typen clusters c ... P') 

(2.30) 

Op basis van de clusterhamiltoniaan vgl.(2.25) wordt x en vervolgens m,a ~ 

x(x,T) berekend. 
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Om een analytische uitdrukking te krijgen wordt vgl. (2.25) allereerst 

vereenvoudigd. We nemen aan dat de naaste buur interactie overheerst, 

d.w.z. 1\:<< 1 voor k > 1. We onderscheiden nu 1-, 2-, ... , m-spin

clusters, die geis-0leerd zijn van elkaar. De naaste-buur spins in een 

cluster zijn gekoppeld via een interactie J. 

In plaats van x volgens vgl. (2.25) t/m (2.28) te berekenen, is het 
m,a. 

voor hoge temperaturen mogelijk y te benaderen met een hoge tempera-'1Il,a. . 
tuur expansie33. Vgl.(2.28) is dan te schrijven als een reeks in (J/k"fl ): 

J i 
xm, a. = ~ a · ( k T ) 

L 1 B 
(2.31) 

In het verdere betoog veronderstellen we dat T >> J/kB en we breken 

de reeks af na de tweede term. De uitdrukking voor de susceptibili

teit van een m-spin-cluster in een configuratie a. is dan te schrijven 

als: 

(2. 32) 

De bindingsverhouding z in (2.32) geeft de verhouding aan tussen m,a. 
het aantal bindingen, dat van de spins uitgaat, en het aantal spins, 

dat het cluster telt. In tabel 2.4 is een aantal waarden van z 
m,a. 

gegeven voor verschillende clusters van het in deze paragraaf be-

schouwde spin-glas systeem. Uitgaande van vgl. (2.30) en (2.32) luidt de 

uitdrukking voor de susceptibiliteit van het spin-glas: 

x(T) 

2 2 
g µBS(S+l) N 2S(S+l) N 

= xN { 2: p (x) + --- J 2: p (x) z } 
3kBT ( ...... ", m,a 3kBT ('"'''•"'-) m,a. m,a 

N 
Omdat 2: p (x) = 1 en z

1 
= 0, is (2.33) te schrijven als: 

~ m, a. 'a. , ...... ~) 

(2. 33) 
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x(x,T) 

2 2 
g µBS(S+l) 2S(S+l) 

=xN {l+---
3kBT 3kBT 

N 
J L: p (x) z } 

, .... ,~,o<l m,CL m,CL 
(2.33a) 

.m configuratie CL aantal bindingen z m,CL 

1 . 0 0 

2 . . 2 1 

3 4 4 . . . 3 
4 6 3 . . . . 2 

4 6 3 . . . 2 . 
4 . . 8 2 

. . 

tahel 2.3: bindingsverhouding z voqr een aantal aZuster aonfiguraties 
m,CL 

In het geval van een statistische verdeling van de spins over de 

clusters kunnen we (2.33a) nog nader uitdrukken. Voor een aantal 

kristalroosters is in tabel 2.3 de statistische verdeling weergegeven 

voor 1-, 2- en 3- spin clusters. Zoals uit tabel 2.4 blijkt, bevatten 

deze clusters voor de lage concentraties vrijwel alle spins ( ~ p (0. 04) 
(""•l,<1) m, CL 

= 0. si). Bij de berekening van X (x, T) kan dan worden volstaan met de 

in tabel 2.4 vermelde clusters. 

se bcc fee hcp 

1 (1-z)' (1-z)• (1-z)U (1-x)l! 

2 6z(1-z)1t 

open 9zl(1-z)U[4+(1-z)] 

gesl. o 

8z(l-z) 1' 

12z2{1-z)l7[.H3(1-s)1+ (1-x)•] 

0 

12:(1-z)1' 

18zl(l-%)U[5(t-z)+2J 

24zl(l-x)n 

12:( 1-z)l• 

1sz1c1-:)l3[2+s1 t-.r': 

3r(1-:)11[1+6< 1-r) + ( t-.r)2) 

tahel 2.4: kans dat een spin behoort tot een 1-, 2- of 3-spin cluster 

(statistische verdeZingJ 1 3. 
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We hebben aldus een uitdrukking (2.33a) gevonden voor de suscep

tibiliteit voor hogere temperaturen (T >> J/kB). In dit temperatuur

gebied voldoet de susceptibiliteit ook aan' de wet van Curie-Weiss: 

c 
x(T) = ---

T - 8 

c (! +~) 
T T 

(2.34) 

Als (2.33a) gelijk wordt gesteld aan (2.34), dan volgt daaruit voor 

de Curie constante C en de Curie temperatuur 8: 

2 2 

c 
g µBS(S+l) 

= xN (2.35) 
3kB 

2JS(S+l) .., 
e = L: p (x) z 

3kB c-·1,a1.) m, et m, et 
(2.36) 

Op analoge wijze als waarop de susceptibiliteit is afgeleid, 

wordt een uitdrukking voor de magnetische soortelijke warmte bepaald. 

De definitie daarvan luidt: 

(2.37) 

De soortelijke warmte van het spin-glas wordt dan gegeven door: 

waarin: CH 

(2. 38) 

= magnetische soortelijke warmte van een cluster 
m,et 

Voor T » J/kB kan (2.38) worden benaderd. Bij deze benadering passen 

we dezelfde stappen en voorwaarden toe als bij de benadering van de 

susceptibiliteit. Dit resulteert in volgende uitdrukking voor de 

soortelijke warmte van een spin-glas: 
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(2.39) 

Op basis van de uitdrukkingen (2.35), (2.36) en (2.39) zijn we in 

staat om uit de metingen van de soortelijke warmte en de susceptibi

liteit voor T >> J/kB een grootte af te leiden voor J, Sen Pm,a(x). 
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3. Resultaten en interpretatie 

De eerste paragraaf in dit hoofdstuk geeft een overzicht van de 

resultaten in het lage temperaturen gebied (T < IOTf). In de tweede 

paragraaf worden de resultaten van de metingen waarbij T >> Tf 

gepresenteerd. Bij de presentatie van de resultaten wordt onderscheid 

gemaakt tussen de soortelijke warmte- en susceptibiliteitsmetingen. 

3.1. Lage temperaturen (T < IOTf) 

3.1.1. Susceptibiliteit 

Voor het verrichten van de metingen is gebruik gemaakt van twee 

opstellingen. Voor T > 1.2 K zijn alle samples, waarvan de concentratie 

Mn in Cd
3

(Mn)As
2 

varieerde van 1 at% tot 12 at%, doorgemeten met de 

opstelling voor dynamische susceptibiliteit. De samples met 2, 4 en 

6.5 at% Mn zijn voor T < 1.2 Kook nog doorgemeten met de opstelling 

bij de mengkoeler. De frequentie van het wisselend magneetveld waarmee 

is gemeten bedroeg 948 Hz. Er is geen statisch magneetveld aangelegd. 

In figuur 3.1 zijn de meetresultaten uitgezet. De samples met 8 en 

12 at% Mn laten een cusp zien bij resp. T = 1.64 Ken T = 2.0 K. Voor 

de samples met 2 en 4 at% Mn is de positie van de cusp resp. T = 0.38 K 

en T = 0.75 K. De resultaten van het sample met 6.5 at% Mn zijn minder 

eenduidig: we zien hier namelijk twee maxima. De cusp bij T = 1.15 K 

is gemeten met de mengkoeler-opstelling (zie ook par. 7.2), de lager 

gelegen cusp bij T = 1.32 K met de opstelling voor dynamische suscep-. 
tibiliteit. Dit, en het feit dat de curves_bij T = 1.2 Keen knik 

vertonen, is een gevolg van de overgang naar de andere meetopstelling. 

Verder moet met betrekking tot het voorgaande worden opgemerkt, dat 

de absolute grootte van de susceptibiliteit voor T < 1.2 Keen sys

tematische fout vertoont. De positie van de cusp (de freezing tempera

tuur) is echter exact binnen de meetnauwkeurigheid. In hoofdstuk 7 

zal uitvoeriger worden ingegaan op deze problematiek. 

De freezing temperatuur Tf is in figuur 3.2 uitgezet als functie 

van de concentratie Mn-atomen in het sample. Uit dit fasediagram van 

Cd
3

(Mn)As 2 blijkt dat er een recht evenredig verband bestaat tussen 

Tf en de concentratie x. Dit verband wordt gegeven door: 
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Tf = -0.04 + 0.2 x (3. 1) 

waarin: Tf in K en x in % 

Indien wordt verondersteld, dat de interactie J = R-3 en dus ook 

J 00 x , dan kunnen de resultaten van de metingen worden geschaald 

naar de concentratie Mn atomen, m.a.w. x = x( ! )23 • Uit vgl.(3.1) x 
blijkt dat dit mogelijk is. Terugredenerend mag geconcludeerd 

worden dat dus voor de gemeten interactie geldt: 

J gem 
-3 

oo R 
0 

waarin: R = roosterafstand 
0 

(3.2) 

Bovenstaand resultaat wijst in de richting van een RKKY- of dipool

dipool interactie als long-range interactie (zie par. 2.2.2.). Dit 

betekent echter nog niet, dat de interactie, die zijn oorsprong vindt 

in de interband overgangen, niet tot de mogelijke long-range inter

acties behoort. Weliswaar is J 00 R-5 (par. 2.2.2.), maar de 
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berekeningen, die leiden tot dit resultaat, zijn afhankelijk van de 

bandenstructuur van de betreffende halfgeleider. Berekeningen aan 

Cd3 (Mn)As 3 kunnen leiden tot een ander resultaat. 

Uit het fasediagram blijkt verder, dat de freezing temperatuur 

volgens het EA-model hiermee niet in overee~stermning is. Het EA-model 
! voorspelt n.l. Tf 00 x , terwijl uit de metingen aan Cd

3
(Mn )A.s 2 blijkt 

Tf oo x. 

Op basis ven de metingen met de opstelling voor dynamische suscep

tibiliteit (T > 1.2 K) is voor enkele concentraties Mn de verdeling 

van de ''blocking-temperatuur" bepaald, zoals die is gedefinieerd in 

het Wohlfahrt model (par. 2.3.4.). In figuur 3.3 is deze verdeling 

weergegeven. De resultaten zijn qualitatief in overeenstennning met 

wat we zien bij metallische en isolerende spin-glazen, n.l. een steile 

piek bij de freezing temperatuur (fig. 2.8 par. 2.3.4.). Aan het verloop 

van de lohlfahrt verdelingsfunctie beneden T = Tf zijn geen verdere 

conclusies te verbinden, omdat de metingen in dat temperatuurgebied 

niet volledig zijn (zie hoofdstuk 7). 
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van de geno~alis~rd~_temperatuur T/T f voor Cd3 (Mn!A~~, 
frequentie: v = 948 Hz. • 6. 5 at% Mn, a 8 at% Mn, 1:;. 12 at% Mn 
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3.1.2. Soortelijke warmte6,24,25 

In het temperatuurgebied tussen T = 0.3 K en T = 40 K is de magnetische 

soortelijke warmte gemeten. De concentratie Mn-atomen varieerde van 

0.25 at% tot 12 at%. De metingen beneden T ~ 4 K zijn verricht met de 
3He-opstelling, daarboven met de 4He-opstelling. 

De resultaten voor CH zijn verkregen uit meting van de totale soorte

lijke warmte. Hierop is gecorrigeerd voor de.roosterbijdrage en de 

bijdrage als gevolg van de hyperfijn-opsplitsing van de Mn-kernspins. 

In figuur 3.4 is CH uitgezet per mol als functie van T. De pijlen in 

de figuur geven de freezing temperatuur aan van de samples met resp. 

2, 4, 8 en 12 at% Mn. De discontinuiteit, die o.a te zien is in de 

4 at% curve bij T ~ 3 Ken de 12 at% curve bij T = 5 K, is een gevolg 

van de overgang naar een andere opstelling. 

In de resultaten van de samples vanaf 2 at% Mn is een breed maximum 

zichtbaar. De temperatuur Tm, die hierbij behoort, ligt tussen 2Tf 

(2 at%) en 3Tf (12 at%). De verhouding Tm/Tf is groter dan de waarde 

Tm/Tf = 1.2 - 1.3, die uit de soortelijke warmte metingen aan Cu(Mn) 

is gevonden26, en de met CMFT berekende waarde (zie par. 2.3.2.). Het 

maximum van de 0.25 en 1 at% samples ligt beneden T = 300 mK, het 

meetbereik van de soortelijke warmte opstelling. 

Uit de soortelijke warmte wordt de magnetische entropie SH berekend 

volgens: 

dT' 

Als T ~ = moet (3.3) gelijk zijn aan de waarde zoals deze door de 

statistische mechanica wordt gegeven: 

S (=) = c(x)Rln(2S + 1) H 

waarin: c(x) = molaire fractie magnetische atomen 

in geval van Cd
3

(Mn)As 2 geldt: c(x) = 3x 

R = gasconstante 

S = spin(impulsmoment) Mn 

(3.3) 

(3.4) 
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Met behulp van (3.3) is het mogelijk de entropie voor een tweetal 

metingen goed te bepalen. Voor de soortelijke warmte buiten het meet

bereik zijn de volgende benaderingen toegepast: 

AT 

BT-2 
' 

T < 0.3.K 

T > 20 K 

waarin: A en B zijn bepaa~d uit de aansluiting met de 

meetresultaten. 

(3.5) 

De resultaten, die volgen uit de berekening, staan genoteerd in de 

tweede kolom van tabel 3.1. Ter vergelijking met de experimenteel 

bepaalde waarde staat in de derde en vierde kolom de entropie die zou 
5 3 volgen uit vgl.(3.4) voor resp. S = Ï en S = 2· 

x SH(exp) S (S • 2_) 
H 2 S (S • 1-) 

H 2 5eff SH( Tf ) 

% (J/molK) (J/molK) (J/molK) - (J/molK) 

4 1.2 ± 0.1 1.8 1.4 1.2 ± 0.2 0.26 

6 2.0 ± 0.2 2.7 2.1 1.3 ± 0.2 0.38 

tabeZ 3.1: tlworetiache en e:z:perimenteZe magnetische entropie van 

Cd3(Mn)Aa 2 voor d.e aampZes met 4 en 6 at~ Mn en d.e waard.e 

van d.e effectieve' apin Seff bepaaZd uit Sie:z:p). 

In de vijfde kolom is de effectieve spin Seff genoteerd. De waarde 

hiervan is bepaald uit de experimentele entropie, waarbij gebruik 

is gemaakt van vgl.(3.4). Uit tabel 3.1 blijkt dat Seff niet over

eenkomt met wat we op grond van de regels van Hundt mogen verwachten. 
++ . . Deze geven n.l. voor een Mn -ion een baanimpulsmoment L = 0 en een 

spin(impulsmoment) S = t· In de volgende paragraaf zal het resultaat 

Seff < t worden be~estigd door de gegevens, die uit de susceptibiliteits

metingen zijn verkregen. 

In de laatste kolom van tabel 3.1 staat vermeld de entropie bij Tf. 

Zoals blijkt bedraagt deze dan-:} à i van de totale entropie. Dit 

betekent, dat boven Tf reeds een groot deel van de spins is "geordend". 
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3.2. Hoge temperaturen (T >> Tf) 

In de vorige paragraaf zijn de temperaturen uit het lage tempera

turen gebied beschouwd. We zullen nu ingaan op de resultaten van 

de metingen ver boven de freezing temperatuur. 

3.2.1. Susceptibiliteit 

In het Geïsoleerd Spin-Cl~ster Model is voor T >> Tf een verband 

afgeleid tussen x en T. Dit verband luidt: 

x(T) = 
C HTE 

T 
(3.6) 

waarin de constanten C HTE en 0 HTE overeenkomen met resp. 

vgl. (2.35) en (2.36). 

De twee constanten worden bepaald uit het verloop van xT als functie 
-1 

van T , zoals in figuur 3.5 is weergegeven. De afsnijding van de 

rechte met de xT - as komt overeen met ~TE' de helling van de 

rechte met CHTEeHTE' In het door ons gemeten temperatuurgebied kan 

deze methode slechts worden toegepast op de lagere concentraties 

(x ~ 4 at%), zoals blijkt uit figuur 3.5. 

In het hoge temperatuur gebied. zijn de resultaten ook te beschrijven 

met de wet van Curie-Weiss: 

ccw 
x(T) = ---

T - ecw 
(3. 7) 

-1 
Uit x als functie van T kunnen CCW en GCW grafisch worden bepaald. 

Voor voldoende hoge temperaturen moeten de hier beschreven methoden 

hetzelfderesultaat ~even, m.a.w. C IITE[ S CCW en 0 HTE s GCW. 

In tabel 3.2 zijn vermeld de Curie constanten C HTE voor een vier

tal samples. In de tweede en derde kolom is C HTE per gram resp. 

per Mn-atoom gegeven. Hieruit is, uitgaande van vgl.(2.35), de effec

tieve spin seff bepaald, die genoteerd staat in de laatste kolom. 

Bij deze bepaling is aangenomen dat de Landê-splitsingsfactor g = 2. 
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x CHTE /m C HTE /3xNA 5eff 
-

% -5 (10 emuK/gr) -24 ( 10 emuK) 

l 16.0 4.3 1. 8 ± 0. 1 

2 26.9 3.6 1.6 ± 0. 1 

3 33.7 3.0 1. 4 ± 0. 1 

4 50.3 3.3 1.6 ± o. 1 

tahe"l 3. 2: de Curie constante bepaald uit de afsnijding 

met de xT - as uit fig. 3. 5 en de daaruit berekende 

effectieve spin SefJ-

De resultaten voor Seff bevestigen de berekeningen uit de magnetische 

entropie (par. 3.2.1.). 

Uit de helling van figuur 3.5 is, met gebruikmaking van vgl.(3.5), 

de Curie-temperatuur GHTi bepaald. De aldus verkregen waarden zijn 

in figuur 3.6 uitgezet als functie van de concentratie Mn-atomen. 

In dezelfde figuur is ook GCW uitgezet, zoals is bepaald uitgaande van 

vgl. (3. 7). GCW en 0 HTE zouden identieke curves moeten geven. We zien 

echter; dat GCW > 0 HTE • Dit verschil is te wij ten aan de verschillende 

bepaling van de waarden. 

In par. 2.3.5. is het Geïsoleerde Spin-Cluster Model geïntroduceerd. 

Met behulp van dit model is het mogelijk de Curie-temperatuur te bere

kenen (vgl.(2.36)). De waarden GEV en GSV in figuur 3.6 zijn op deze 

manier bepaald. Bij de berekeningen is in beide gevallen aangenomen 

dat S = t' omdat deze (half)tallige waarde Seff het dichtst benadert. 

Als interactie is genomen J/kB= -2 K. De keuze van deze waarde zal 

in deze paragraaf nog worden toegelicht. Omdat we alleen de lage 

concentraties beschouwen (x < 4 at%), 
N 
[ p (x) beperkt tot de eerste twee 

is de verdelingsfunctie 

termen (2- en 3-spin-clusters). 
,,...." ... , m,a 

'Bij de berekening van e5V is voor de verdelingsfunctie een statistische 

verdeling in een se-rooster aangenomen (zie tabel 2.4 par. 2.3.5.). 

Uit figuur 3.6 blijkt dat esv beduidend kleiner is dan de experimen-

teel bepaalde waarden GHTE en eCW. Het is mogelijk om door een aan

passing van de interactie,J/kB, GSV te vergroten (vgl.(2.36)). Dit 

geeft echter tegenstrijdige resultaten in de soortelijke warmte, zoals 

nog zal worden aangetoond. Uit figuur 3.6 mogen we dus concluderen, 
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GSCM " experimenteel bepaalde verdeling van clusters 

dat de spi~s niet statistisch ziJn verdeeld over het rooster. Deze 

conclusie houdt in, dat behalve J nu ook de aantallen 1-, 2-, 3-, 

... spinclusters parameters zijn in het Geïsoleerd Spin-Cluster Model. 

Uitgaande van de soortelijke warmte en susceptibiliteit metingen is 

getracht de parameters in het GSCM te benaderen door "curve-fitting". 

In de figuren 3.7a en b wordt dit geillustreerd aan de hand van de 

resultaten van Cdj(Mn)As 2 , 4 at% Mn. De waarde van de spin volgt uit 

de metingen: S = 2 , de waarde van de interactie J wordt bepaald uit de 

ligging van het maximum in CH en het verloop van X· Als laatste worden 

door een geschikte keuze van het aantal verschillende clusters de gemeten 

curves in het hoge temperatuur gebied benaderd voor zowel CH als X· 
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Ter vergelijking is in figuur 3.7a ook het verloop getekend van de 

soortelijke warmte, zoals die op grond van een statistische verdeling 

werd verwacht. Ook zijn in figuur 3.7a en b de curves getekend met 

S = Î en J = -1 K. De clusterverdeling komt overeen met de experimen

teel bepaalde verdeling. 

Voor samples met x ~ 4 at% is op boven beschreven wijze een verdeling 

vastgesteld voor clusters kleiner dan vier spins. In figuur 3.8 staat 

deze weergegeven, samen met de statistische verdeling in een se-rooster. 

Op basis van de experimenteel bepaalde verdeling is 0EV berekend 

(fig. 3.6). Te zien is, dat 0EV tot 3 at% Mn samenvalt met 0 HTE. Af

wijkingen van de 3 en 4 at% waarden zijn een gevolg van het feit dat 

er in deze samples vier- en meer spin-clusters aanwezig zijn, terwijl 

deze clusters niet zijn meegenomen in het model. Dit komt ook 

naar voren in figuur 3. 8. Voor x ~ 3 at% is namelijk ~ p (x) < 1 ! 
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3.2.2. Soortelijke warmte (T >> Tf) 

Beneden T = 20 K geven de soortelijke warmte metingen aan Cd
3

(Mn)As
2 

geen T-2 gedrag. Het is daarom onmogelijk, om op basis van vgl. (2.39) 

uit het Geïsoleerd Spin Cluster Model een aanpassing te maken aan 

de meetresultaten. Hetzelfde geldt ook voor de metingen boven T = 20 K. 

De oorzaak is hier echter een grote spreiding in de meetresultaten 

als gevolg van een toenemende invloed van de soortelijke warmte van 

het rooster op de metingen. 
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4. ·conclusies en suggesties voor verder onderzoek 

Uit de resultaten van de metingen aan Cd
3

(Mn)As 2 kunnen enkele 

conclusies worden getrokken, die hier kort zijn weergegeven. Verder 

worden in dit hoofdstuk enkele suggesties gegeven voor onderzoek aan 

spin-glazen in het algemeen en Cd
3

(Mn)As 2 in het bijzonder. 

4. 1 Conclusies 

- Het fasediagram, figuur 3.2, laat zien dat Cd
3

(Mn)As
2 

ver beneden 

de percolatielimiet van een SC - rooster nog spin-glas gedrag vertoont. 

Dit wijst erop dat er sprake is van een long-range interactie. 

- Het fasediagram, zoals volgt uit het EA-model, is niet in overeen

stemming met de resultaten van dit onderzoek. In het EA-model is 

afgeleid Tf m x! , terwijl uit de susceptibiliteitsmetingen aan 

- Uit het feit dat voor Cd
3

(Mn)As 2 geldt -3 Tf m x en dus J m R , 

ligt de veronderstelling voor de hand, dat de long-range interactie 

ofwel de RKKY- of de dipool-dipool interactie is. Onzekerheid bestaat 

omtrent de interband-interactie. Berekeningen moeten hierin meer 

duidelijkheid brengen. 

- De ordening van de spins vindt grotendeels plaats boven de freezing 

temperatuur, zoals blijkt uit de entropie bij Tf. 

- Zowel de uit de soortelijke warmte metingen bepaalde entropie, als 

ook de susceptibiliteit bij hogere temperaturen (T ~> Tf) tonen aan, 

dàt S < 12• De resultaten geven aanleiding tot de veronderstelling 
eff 3 

dat S = 2' 

Uit de metingen bij hogere temperaturen (T >> Tf) blijkt. dat de 

magnetische momenten niet statistisch zijn verdeeld over het kristal

rooster. Een verdeling op basis van een curve-fit aan de resultaten 

van de soortelijke warmte en susceptibiliteit voldoet wel, voorzover 

de concentratie Mn-atomen kleiner is dan 4 at%. 
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- De Curie-temperatuur 0 is negatief. De interactie tussen de spins 

in een cluster is dus antiferromagnetisch. De grootte van de inter

actie bedraagt J = -2 K en is bepaald uit een curve-fit van het 

Geïsoleerd Spin Cluster Model aan de resultaten voor de soortelijke 

warmte en susceptibiliteit 

- Er zijn onvoldoende metingen verricht beneden T = 1.2 Kom aan de 

resultaten conclusies te verbinden met betrekking tot het Wohlfahrt

model. 

4.2. Suggesties 

- Op basis van de metingen, die tot nu toe zijn verricht, is het on

mogelijk gebleken onderscheid te maken naar de aard van de long-range 

interactie (is het RKKY-, intraband of dipool-dipool interactie?). 

Door wijziging van parameters als bijvoorbeeld de electronen

concentratie, is het mogelijk de grootte van de interactie te ver

anderen. Door de metingen aan deze "gewijzigde" spin-glazen te ver

gelijken met de resultaten uit dit verslag kunnen we inzicht krijgen 

in de aard van de long-range interactie. 

- Als de long-range interactie wordt gewijzigd, zal dit van invloed 

zijn op de intracluster interactie. Immers de naaste-buur term in 

de long-range interactie, J(R ), maakt hiervan deel uit. De wij
o 

ziging van de long-range interactie zal dus ook naar voren moeten 

komen in de metingen in het hoge temperatuur gebied. 

- Naast een verandering van de long-range interactie, is het ook 

mogelijk de short-range interactie te wijzigen door het Mn-atoom 

te vervangen door een ander magnetisch atoom, bijv. Co. Vergelijking 

van de meetgegevens van de Cd
3

(X)As
2
-verbindingen zal inzicht 

geven in de invloed van de short-range interactie op het spin-glas 

gedrag. Wellicht dat deze ni.euwe verbinding ook een antwoord kan 
5 

geven op de vraag waarom Seff ~ z• 
Wijziging van het magnetisch atoom zal echter ook van invloed ziJn 

op de long-range interactie vanwege de s-d exchange integraal J 
0 

(zie par.2.2.2.). 
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Veel informatie, o.a. omtrent de effectieve spin en de interactie, is 

verkregen uit de Curie constante CHTE en de Curie temperatuur 0HTE' zoals 

die zijn bepaald uit het verloop van xT versus T. In het beschouwde 

temperatuur gebied (T < 40 K) is deze methode slechts toepasbaar 

gebleken voor de lage concentraties Mn (x ~ 4 ati.). 

Door het temperatuur gebied, waarin wordt gemeten, uit te breiden, 

kan ook voor de hogere concentraties Mn C Hl'E en 0 HTE en dus ook 
N 

S ff en J L: p (x) z worden bepaald, 
e (""'~lm,a. m,a. 

- Soortelijke warmte en susceptibiliteitsmetingen in veld kunnen een 

meer gedetailleerd beeld geven van de clusterverdeling in het spin

glas. Zo zal in het geval van de soortelijke warmte meting een 

zek~re bijdrage van de 1-spin-clusters zichtbaar zijn in de vorm 

van een Schottky-anomalie. Deze bijdrage is een maat voor het per

centage 1-spin-clusters in het spin-glas. Het meeste effect heeft 

een meting in veld voor de lagere concentraties, omdat in deze samples 

de !-spin clusters overheersen 
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5. Inleiding 

Op basis van de susceptibiliteitsmetingen aan Cd
3

(Mn)As
2 

met 

concentraties 6.5, 8 en 12 at% Mn bestond het vermoeden dat ook 

lagere concentraties spin-glas gedrag vertoonden. De freezing 

temperatuur van deze samples zou dan beneden T = 1.2 K liggen, de 

temperatuur die minimaal haalbaar is met de opstelling voor dynamische 

susceptibiliteit. Om beneden T = 1.2 K te kunnen meten is de 3He/4He

mengkoeler,die de groep MO ter beschikking staat, operationeel 

gemaakt voor susceptibiliteitsmetingen. 

Dit deel van het verslag bevat geen theorie met betrekking tot 

spin-glas gedrag; daarvoor wordt verwezen naar hoofdstuk 2. Wel 

wordt aandacht besteed aan de werking van de mengkoeler en de 

methode waarop de susceptibiliteit van Cd3 (Mn)As 2 wordt bepaald. 

De resultaten van de metingen worden gegeven in hoofdstuk 7. In dat 

hoofdstuk wordt niet ingegaan op de interpretatie van de resultaten 

(dat is reeds in hoofdstuk 3 behandeld), maar wel op de effecten 

van de toegepaste meetmethode op de metingen. 

De conclusies en suggesties met betrekking tot het onderzoek beneden 

T = 1.2 K sluiten dit gedeelte van het verslag af. 
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6. Meetopstelling 

6.1. 
3
He/

4
He - mengkoeler27 

Experimenten in de groep MO vinden meestal plaats bij lage tempera

turen. In de meeste gevallen worden deze temperaturen gerealiseerd 

door gebruik te maken van vloeibaar helium (Tk = 4.2 K). Lagere 

temperaturen kunnen worden bereikt d.m.v. evaporatie. Minimaal 

bereikbaar is met deze methode T ~ 1.2 K. Nog lagere temperaturen 
3 4 kunnen worden behaald door gebruik te maken van een He/ He - meng-

koeler. In deze paragraaf wordt kort ingegaan op het principe van 

deze machine. 

De werking van de 3He/4He - mengkoeler 
3 eigenschappen van een mengsel van He en 

berust op enkele bijzondere 
4 b .. 1 He iJ age temperaturen. 

In figuur 6.1 is het fasediagram van een dergelijk mengsel weergegeven. 

.... 
1.0 

0 

T' 

0 

·' . JI: superflu1d 
homogeneous 
mix(ure 

I: nor mal homogeneous 
mixture 

---.- - - ----
1 

, fil:: -phase- separation- - -- - , 
Xo reg ion · Xc: 

0.5 
fraction x of· 3He 

1.0 

3 4 fig. 6.1: fasediagram van een He/ He-mengseiza 

Boven T = 0.87 K, het À-punt, is het mengsel in ieder willekeurige 

verhouding samen te stellen. Beneden T = 0.87 K, bij een temperatuur 
3 

die afhangt van de concentratie He, splitst het mengsel in twee fasen 

die met elkaar in evenwicht zijn. Om de werking van de mengkoeler te 

kunnen toelichten, zal het gedrag van het mengsel worden beschreven. 

Daartoe beschouwen we 
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mengsel met temperatuur T en molaire 3He - fractie x. We verlagen de 

temperatuur en bij T* wordt het mengsel superfluÏde. Bij een nog lagere 

temperatuur T' zal er een fase scheiding optreden. Een van de fasen 

. . . k 3He ( ' ) d d b . . 3 ( ) is riJ aan xc , e an ere evat weinig He x0 . De gecon-

centreerde fase is lichter en drijft op de verdunde fase. Verlagen we 

de temperatuu~ nog verder. dan zal d§ geconcentreerde fase rijker 

worden aan 3He, terwijl er uit de verdunde fase 3He zal verdwijnen. 

Uiteindelijk zal er bij T = 0 K nog 6.4 % 3He in het superfluide 4He 

zijn "opgelost". 

Van bovenstaande eigenschap wordt gebruik gemaakt in de mengkoeler. 
3 Als nu aan de verdunde fase He wordt onttrokken, dan wordt deze 

3 fase weer aangevuld vanuit de geconcentreerde fase tot de 6.4 % He 

weer is bereikt. Omdat de verdunde fase een grotere enthalpie heeft 

dan de geconcentreerde fase, is voor het overschrijden van de fase

grens warmte nodig. Deze wordt aan het mengsel onttrokken, zodat dit 

daalt in temperatuur. 

Het hierboven beschreven proces vindt plaats in de mengkamer, het 

onderdeel van de mengkoeler waar de koude wordt "geproduceerd". De 

mengkamer is terug te vinden in figuur 6.3, waar het stromingsschema 

van de 3He/4He mengkoeler is weergegeven. We zien, dat de verdunde 

fase in de mengkamer rechtstreeks in verbinding staat met de verdamper, 

waar aan het mengsel wordt gepompt. Omdat de partiêle dampdruk van 
3He veel hoger is dan van 4He (zie figuur 6.2), wordt er hoofdzakelijk_ 
3He weggepompt. Dit wordt weer aangevuld vanuit de 

102 +----+--+--+---+-++-+-------t"'7'""'7""'1---t-

-2 
10 

Io-3 +----+--+--1--'-+-+-t-+--------+----+-~ 
0.3 0.5 0.7 

temperatuur 
2 

T ( K ) 
3 

. d ..J- ·k :3 4 1 +'- • d t t f~g. 6.2: arrtpu.L-u van He en He avs Junct~e van e empera uur 
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i-----gasbehandelingssysteem 
pompens tel sel 

•-----1-------verdamperpompbuis 

L-..J-.------~-r-------1Kbad 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
L-

3He 

-------1 K bad ww 

------primaire impedantie 

•-----verdamper 

i-----verdamper ww 

------secundaire impedantie 

1-----continue ww 

geconcentreerde fase 

fase grens 
4He 3 
+6.4°/o He verdunde fase 

'\ mengkamer 

fig. 6.3: schematisch stromingsschema van een 3He/4He mengkoeler 
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3 
mengkamer. Het transport van He van de mengkamer naar de verdamper 

is een gevolg van de osmotische druk. De snelheid, waannee dit 

transport plaatsvindt kan worden beïnvloed door aan de verdamper 

warmte toe te voeren. Zoals uit figuur 6.2 blijkt, neemt de partiële 
3 4 dampdruk dan toe, met als gevolg dat er meer He/ He wordt weggepompt. 

Het mengsel, voornamelijk 3He, dat het gasbehandelingssysteem ver-
4 laat, wordt eerst voorgekoeld in de He kryostaat. Vervolgens wordt 

het mengsel door de warmtewisselaar in het IK-bad geleid, waar het 

incondenseert. Via de primaire impedantie, verdamper warmtewisselaar 

secundaire impedantie en de continue warmtewisselaar komt het mengsel 

weer in de mengkamer, zoals in figuur 6.3 is te zien. 

Uit enthalpie beschouwingen kan het koelvermogen van de mengkamer 

worden afgeleid. Voor T < 100 mK wordt dit gègeven door: 

12 T~) 
l. 

. 
waarin: Q = het koelvermogen van de mengkamer 

n3 = cirkulatiesnelheid 3He 

T = temperatuur van de mengkamer 
m 

T. = temperatuur van het inkomend mengsel 
l. 

(6. 1) 

In stationaire toestand is he·t koelvermogen gelijk aan het totaal 

aanwezige warmtelek. De temperatuur kunnen we beinvloeden door het 

warmtelek te vergroten door bijvoorbeeld extra warmte toe te voeren 

via een stookweerstand op de mengkamer. Andere mogelijkheden om de 

temperatuur te wijzigen zijn beinvloeding van de cirkulatiesnelheid 

door de temperatuur in de verdamper te regelen of verhoging van de 

temperatuur van het inkomend mengsel. Echter naarmate de temperatuur 

wordt verhoogd, zal het gedrag van de mengkoeler afwijken van hetgeen 

hierboven beschreven staat, en aan vgl.(6.1) zal niet meer worden 

voldaan. Hogere temperaturen ( T > 500 mK.) kunnen worden bereikt door 
4He te laten cirkuleren. Daartoe wordt in het lage temperatuur gebied 

het 3He in een zogenaamde "single cycle", d.~.z. het 3He wordt in het 

gasbehandelingssysteem opgeslagen en niet meer naar de mengkamer 

gevoerd. 
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Ter bepaling van de temperatuur is een koolweerstand van het 

fabrikaat "Speer" in de mengkamer opgenomen. De weerstand is geijkt 

tegen een Ge-weerstand. De weerstandswaarde wordt bepaald met een 

driedraads meetbrug. Ook in de verdamper is een temperatuuropnemer 

geplaatst. Deze weerstand wordt tweedraads gemeten. 

6.2 De opstelling ter bepaling van de susceptibiliteit 

In de vooraf gaande paragraaf zijn we ingegaan op de methode waarop 

temperaturen beneden T = 1.2 K worden bereikt. In dit gedeette wordt 

het experiment beschouwd dat bij deze lage temperaturen wordt uitge

voerd. 

6. 2. 1 Meetmethode 

De methode waarop de susceptibiliteit wordt bepaald, is gebaseerd 

op het principe van wederkerige inductie. Het spoelenstelsel in de 

meetopstelling, waarvan in figuur 6.4 de configuratie is weergegeven, 

bestaat uit twee over elkaar gewonden spoelen: de primaire spoel en 

de uit twee helften bestaande secundaire spoel. 

t 
l 

i 
t 
Usec 

' 
fig. 6.4: schematische voors~eZZing 

van het spoelensteZseZ 

In de bovenste helft van het stelsel bevindt zich het preparaat. De 

inductiespanning hierover bedraagt: 

u secl = 
µ N N A 

0 p s 

1 
(I + fx) 

dI (t) 
p 

dt 
(6. 2) 

waarin: µ 
0 

-7 = 47T.10 (SI-eenheden) , µ = 1 (e.m.u.) 
0 . 

N = primair, resp. secundair aantal windingen p,s 
A = oppervlakte spoelwinding 

1 = lengte van de spoel 

f = vulfactor bovenste speelhelft 

I (t)= stoomsterkte door de primaire spoel p 
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De andere spoelhelft omvat een vacuum. Als deze helft identiek wordt 

verondersteld aan de bovenste, dan bedraagt de inductiespanning hier-

over: 

u sec2 = 
µ N N A 

0 p s 

1 

dI (t) 
p 

dt 
(6. 3) 

Indien de speelhelften tegengesteld gewikkeld zijn, dan is de totale 

spanning over de secundaire spoel: 

µ N N A dI (t) 
u = o P s f x ~6P~- (6. 4) 

1 dt 

De susceptibiliteit is een complexe grootheid en we schrijven deze 

als: x = x' + jx". We nemen I periodiek met hoekfrequentie wen 
p 

amplitude 1 • Vgl. (6.4) gaat dan over in: 
p 

u sec 
= 

µ N NA 
0 p s 

1 
wf(x" - jx')i 

p (6.5) 

Voorlopig zijn we slechts geïnteresseerd in het reële deel (reactantie) 

van de susceptibiliteit. Daarom beschouwen we in het verdere betoog 

alleen het imaginaire deel (uit-fase component) van vgl.(6.5). 
In dé praktijk blijkt dat de secundaire spanning U' niet alleen sec 

wordt bepaald door het sample. Bij de mater1aalkeuze van de sample-

houder en spoeldrager is gekozen voor stoffen, die geen bijdrage 

geven tot de susceptibiliteit. Eventuele verontreinigingen in het 

materiaal zullen echter toch een bijdrage leveren tot het gemeten 

signaal. Verder kan er sprake zijn van een zgn. "lege-spoel" bijdrage 

als gevolg van het niet-symmetrisch zijn van beide secundaire 

speelhelften. Het imaginaire deel (uit-fase component) van de 

secundaire spanning is nu te schrijven als: 
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U' = U' + U' + U' (6. 6) sec sample ls ld 

waarin: U' = 1 1 

sample czx 
U' = "lege spoel" bijdrage 

ls 

uid = "lege drager" Il 

De aanwezigheid van Uis en Uid in het signaal maken een meting zonder 

sample noodzakelijk. Ook moet een ijk.meting worden verricht ter bepa

ling van de constante a. 

Om de secundaire spanning te kunnen bepalen wordt gebruik gemaakt 

van een susceptibiliteitsmeetbrug. Een dergelijke meetbrug bestaat 

uit een compensatieschakeling in combinatie met een loek-in versterker 

type PAR 128A, zoals weergegeven in figuur 6.5. Met de potmeter P1 
wordt een zodanige spanning U' ingesteld, dat de secundaire comp 
spanning U' wordt gecompenseerd. De instelwaarde van P

1 
is dan even

sec 
redig met U' • Een analoge beschrijving geldt voor de in-fase 

sec 
component. 

Tijdens een eerste meting is gebleken dat de instelling van de 

potmeters P
1 

en P
2 

veel te grof was om U' en U" nauwkeurig te sec sec 
kunnen compenseren. In plaats daarvan zijn U' en U" rechtstreeks sec sec 
gemeten met de loek-in. Er vindt.dus geen compensatie meer plaats, 

maar de schakeling blijft wel deel uit maken van de meetopstelling. 

Dit laatste betekent.dat, als gevolg van de grove afregeling met P
1 

en P2 , de spanning die wordt afgelezen op de loek-in een temperatuur

onafhankelijke compensatiebijdrage zal bevatten. 
" 

6.2.2. Constructie van het spoelenstelsel 

Het spoelenstelsel, zoals in deze paragraaf is beschreven, is 

gewikkeld op een drager van de kunststof "araldiet". De drager kan 

om de samplehouder worden geschoven, die is gemaakt uit de kunststof 

"epibond". De houder is met de onderzijde van de mengkamer verbonden 

via een buisje uit nieuwzilver. Om het sample gemakkelijk te kunnen 

vervangen is de verbinding gelegd met "Woods-metaal", een soldeer 

met een laag smeltpunt. Door deze constructie1 (figuur 6.6) wordt het 

sample helemaal omgeven door het 3He/ 4He - mengsel. We mogen nu 
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osciltator 
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1 
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fig. 6.5: sahema van de aompensatiesahakeling29 
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•---graf iets taaf 
toevoerleiding 

1+---retourleiding 

- -koolthermometer 

-fosegrens . 
4HÏ 

+6.4% He 
.~......;...--' 

-----sample 

fig. 6.6: constructie van het spoeZensteZseZ aan de mengkamer 

aannemen dat het sample dezelfde temperatuur heeft als de koolthermometer 

in de mengkamer. Afwijkingen in temperatuur tussen sample en het mengsel, 

die het gevolg zijn van de Kapitza-weerstand, mogen worden verwaarloosd, 

omdat de experimenten worden uitgevoerd boven T = 100 mK. 

6.2.3. Bepaling van de ijkfactor 

In vgl.(6.6) is gesteld, dat U' = .!. x'. Indien liet spoelenstelsel sec a. 1 ideaal zou zijn, zou voor de evenredigheidsfactor (ijkfactor) - gelden: 
a 

1 
- = 

µ N NA 
0 p s 

1 
i wf 

p 
(6. 7) 

Omdat dit vanwege de afmetingen van de spoel niet het geval is, is 

een ijkmeting noodzakelijk ter bepaling van de ijkfactor. 

Het sample, dat is gebruikt bij de ijking, bestaat uit het paramag

netische zout Ce2Mg3 (N0
3

) 12 .24H
2
0, ook wel CMN genoemd. De suscepti

biliteit van CMN voldoet in het voor ons interessante temperatuurgebied 

(T ~ 100 mK) aan de wet van Curie: 

c x = - (6.8) 
T 

waarin: C = Curie-constante van CMN 
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Met de opstelling voor dynamische susceptibiliteit is voor 1.3 < T < 4.2 K 

de Curie-constante bepaald. Met de opstelling in de mengkoeler is 

vervolgens de in-fase spanning over de secundaire spoel gemeten voor 

0.1 < T < 0.8 K. Als uit een meting zonder sample li{s en Uld bekend zijn, 

dan volgt uit (6.6) en (6.8) voor de ijkfactor a: 

a = dU' 
sec ) 

d <4-) 
(6.9) 

Bij een primaire stroomsterkte i = 300 µA en een meetfrequentie 
p -5 

v = 948 Hz, is vastgesteld data= (0.24 ± 0.005).10 e.m.u./µV. 
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7, Resultaten en discussie 

7. I. Inleiding 

In totaal zijn 5 meetseries verricht met de opstelling bij de 

mengkoeler. Een overzicht van deze metingen is gegeven in tabel 7.1. 

meting sample massa i \) 
nr p par. 

(gr) (µA) (Hz) 

la lege drager/spoel - - 300 ·. 948 7.2.I. 

b - - 300 96 Il " 
c - - 600 96 Il Il 

2 ijking CMN 0. 112 300 948 6.2.I. 

3a Cd
3

(Mn)As 2 2 at% 0.624 " 948 7.2.2. 

b Il Il Il Il 96 7.2.3. 

4a Il 4 at% 0.653 " 948 7.2.2. 

b Il Il " " 96 7.2.3. 

Sa Il 6.5 at% 0.561 Il 944 7.2.2. 

b " " " Il 96 7.2.3. 

tabel 7.1: overzicht van de metingen met d,e opstelling bij d,e mengkoeler 

Alle metingen, m.u.v. de ijkmeting met CMN, zijn verricht bij twee 

frequenties, te weten v = 948 Hz en v = 96 Hz. De eerste waarde sluit 

aan bij de metingen die reeds waren uitgevoerd met de opstelling voor 

dynamische susceptibiliteit6 • Met het oog op een mogelijke frequentie-

afhankelijkheid, zoals die is waargenomen bij metallische spin-

glazen2' 3 ,zijn ook metingen verricht bij een lagere frequentie. 

De waarde voor de primaire stroom i is gebaseerd op een afschatting 
p 

van de verwachte susceptibiliteit van Cd3 (Mn)As 2 en metingen met het 

in dit experiment gebruikte spoelenstelsel (zie appendix A). 

De indeling van dit hoofdstuk is als volgt: Allereerst wordt de 

meting van de lege drager besproken. Veel aandacht wordt daarbij 

besteed aan de problemen die zijn opgetreden bij deze meting en ook 

bij de metingen met de samples. In de daarop volgende paragraaf worden 

de metingen met de meetfrequentie v = 948 Hz besproken en vervolgens 
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de metingen met frequentie v = 96 Hz. Het hoofdstuk wordt afgesloten 

met een totaal overzicht van de susceptibiliteit van alle samples in 

het temperatuurgebied T < 6 K voor de meetfrequentie v = 948 Hz. 

7.2.1 Lege drager/lege spoel - meting 

In figuur 7.1 zijn de meetpunten uitgezet van de lege drager/lege 

spoel-meting. De temperatuur op de horizontale as is uitgedrukt in 

mK, de susceptibiliteit op de vertikale as in µV. De uitgezette 

waarde bestaat uit uit een bijdrage van de lege drager Uid en 

lege spoel u1
1 en een temperatuur onafhankelijke bijdrage U' als s camp 

gevolg van het niet af kunnen regelen van de compensatiebrug. 

We zien in figuur 7.1, dat de susceptibiliteit een sprong vertoont 

in het gebied 300 < T < 400 mK. Deze sprong is eveneens zichtbaar in 

de metingen die zijn verricht bij een lagere frequentie ( v = 96 Hz) 

en een hogere stroomsterkte ( i = 600 µA). Uit de metingen blijkt, 
p 

dat het verloop van (U 1

1d + Uis) afhankelijk is van ip en v. Dit 

is ook de conclusie uit figuur 7.2, waar 

~<uid + Uis) 
is uitgezet als functie van T. Figuur 7.2 

i v ~T 
p 

bevestigt het vermoeden dat de sprong in de lege• drager/lege spoel-

susceptibiliteit een gevolg is van verontreinigingen in de "epibond" 

samplehouder. Omdat de metingen reproduceren, zijn veranderingen in de 

secundaire spoelen, zoals het verschuiven van de windigen, niet 

waarschijnlijk. Bovendien vertonen eerdere.metingen met hetzelfde 

spoelenstelsel, maar met een samplehouder uit "araldiet", geen ver

schuivingen in de lege drager/lege spoel susceptibiliteit. 

Uit figuur 7.1 blijkt verder, dat de horizontale absolute spreiding 

in de meetpunten toeneemt voor hoge temperaturen ( T ) 1000 mK ) Hier

voor zijn twee oorzaken aan te wijzen. Allereerst neemt de gevoelig

heid van de koolthermometer af. Bij T = 50 mK bedraagt deze 15 K-l, 

bij T = 4.2 Kis deze al gedaald tot 0.06 K- 1 27 • Een thermometer met 

een grotere gevoeligheid in het temperatuurgebied rond T = 1 K (bijv. 

een Ge-weerstand) vergroot de nauwkeurigheid van_de metingen. 

Verder is gebleken, dat de temperatuur van de mengkamer boven T = ± 600 mK 
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fig. 7.1: lege d.I>ager/lege spoel bijd.I>age aan de susceptibiliteit (in µV) 

frequentie AC-veld: v = 948 Hz, stroomsterkte: i = 300 µA p 
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moeilijk is te regelen. Dit kan worden verbeterd door met een regelbare 

stookbrug de temperatuur in de mengkamer onder controle te houden. 

7.2.2. Cd3 (Mn)As 2 , meetfrequentie v = 948 Hz 

De resultaten van de metingen met de hoge frequentie,v = 948 Hz, ziJn 

weergegeven in de figuren 7. 3 t/m 7. 5. De ee~ed.en op de horizontale 

as zijn in mK, op de vertikale as in µV. De metingen zijn gecorrigeerd 

voor de lege spoel/lege drager bijdrage. Echter als gevolg van de 

temperatuur onafhankelijke compensatiespanning ligt de nulwaarde van 

de meting niet vast. 

Uit de figuren 7.3 t/m 7.5 is de freezing temperatuur bepaald. Voor 

Cd
3

(Mn)As 2, 2 at% bedraagt deze Tf = 380 :!: 20 mK. Voor het sample met 

4 at% Mn is deze vastgesteld op Tf = 750 ± 59 mK en voor het sample 

met 6,5 at% Mn op Tf = 1150 ~ 50 mK. De laatste waarde wijkt af van de 

waarde welke gemeten is met de opstelling voor dynamische susceptibi

liteit. Daarmee is namelijk vastgesteld dat Tf(6.5 at% Mn) = 1320 ± 100 mK. 

Deze discrepantie is te wijten aan de onnauwkeurigheid in de temperatuur 

bepaling boven T = 600 mK, zoals in par. 7.2.1. reeds is aangeduid. 
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fig. ?.5: susceptibiliteit (in µV) van Cd3(Mn)As 2, 6.5 at% Mn 

frequentie AC-veLd: v = 944 Hz, stroomsterkte: i = 300 µA 
p 
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fig. 7.3: susoeptibiZiteit (in µV) van Cd3(Mn)As 2, 2 at% Mn 

frequentie AC-veZd: v = 948 Bz, stroomsterkte: i = 300 µA p 
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fig. 7.4: susceptibiliteit (in µV) van Cd3(Mn)As 2, 4 at% Mn 

frequentie AC-veld: v = 948 Hz, stroomsterkte: i = 300 µA 
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In de figuren 7.3 t/m 7.5 is de invloed waarneembaar van de lege 

drager op de metingen. Vooral rond T = 350 mK, de plaats waar in de 

lege drager/lege spoel-meting de sprong optreedt, is dit zichtbaar. 

De grote spreiding in de meetpunten is een gevolg van het feit dat 

de bijdrage van de lege drager/lege spoel aan het totaal gemeten 

signaal van dezelfde grootte orde is als de sample bijdrage. Stellen 

we het signaal bij T = 1 Kop 0 µV, dan is de lege drager/lege spoel

bijdrage aan het totale signaal bij T = 400 mK procentueel: 

U' (T = 400 mK) sec U' (T = 1 K) 
sec 

10 
= ----:: 65 % 

10 + 5.5 

Dit percentage geldt voor Cd3 (Mn)As 2 , 2 at% Mn. De samples met 4 en 

6.5 at% Mn geven een vrijwel gelijk percentage bij T = 700 mK voor 

de lege drager/lege spoel-bijdrage. Voor toekomstige metingen met de 

opstelling bij de mengkoeler moet dus eerst worden nagegaan of de 

bijdrage van de lege drager/lege spoel niet is te beperken. 

7.2.3. Cd3 (Mn)As 2 , meetfrequentie v = 96 Hz 

De figuren 7.6 t/m 7.8 geven de resultaten weer van de metingen 

waarbij v = 96 Hz. De eenheden op de horizontale as zijn in mK, op 

de vertikale as in µV. Ook deze metingen zijn gecorrigeerd voor de 

lege drager/lege spoel bijdrage aan het gemeten signaal. De nulwaarde 

van de susceptibiliteit ligt vanwege de compensatiespanning niet vast • . 
In figuur 7.6, de meting met 2 at% Mn, is het maximum in het 

verloop van de susceptibiliteit bepaald op Tf = 360 ± 20 mK. Deze 

waarde komt overeen met de freezing temperatuur zoals is bepaald in 

de meting met v = 948 Hz. 

Figuur 7.7 , de meting met 4 at% Mn, vertoont een piek bij T = 450 

± 50 mK en een lokaal maximum bij T = 750 ± 50 mK. Slechts de positie 

van dit laatste maximum is ook zichtbaar in de meting met v = 948 Hz. 

Het maximum bij T = 450 mK is waarschijnlijk een gevolg van de invloed 

van de lege drager/lege spoel op de metingen. 

De meting van het sample met 6.5 at% Mn, figuur 7.8, vertoont een cusp 

bij T = 1150 ± 50 mK. Deze waarde is in overeenstemming met de meting 

met v = 948 Hz. 
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fig. 7.6: susceptibiliteit (in µV) van Cd3(Mn)As 2, 2 at% Mn 

frequentie AC-veld: v = 96 Hz, stroomsterkte: i = 300 µA p 
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fig. 7.7: susceptibiliteit (in µV) van Cd3(Mn)As 2, 4 at% Mn 

frequentie AC-veld: v = 96 Hz, stroomsterkte: i = 300 µA p 
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fig. 7.8: susceptibiliteit (in JJV) van Cd:/Mn)As2, 6.5 at% Mn 

.frequentie AC-veZd: v = 96 Hz, stroomsterkte: ip = 300 JJA 

In deze resultaten komt de sprong in de lege drager/lege spoel bij 

T = 350 mK zeer duidelijk naar voren. Voor een uitvoerige discussie 

met betrekking tot dit punt en de spreiding in de meetpunten boven 

T = 600 mK wordt verwezen naar de voorgaande subparagraaf. 
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7.3. Overzicht susceptibiliteit van Cd
3

(Mn)As
2 

Om een beeld te krijgen van de susceptibiliteit van Cd
3

(Mn)As
2 

voor de verschillende concentraties Mn, zijn in figuur 7.9 de resul

taten weergegeven van de metingen met de mengkoeler als ook de 

opstelling voor dynamische susceptibiliteit. De frequentie, waarbij 

de metingen zijn verricht, bedroeg resp. v = 948 Hz en v = 940 Hz. 

In figuur 7.9 is te zien, dat de susceptibiliteit van de samples 

met 2, 4 en 6.5 at% Mn bij T = 1.2 Keen knik vertoont. Deze knik 

is een gevolg van de aanpassing van de resultaten in het lage tempera

tuurgebied (T < 1.2 K) aan de resultaten uit de opstelling voor 

dynamische susceptibiliteit. Zoals in paragraaf 7.2 is vermeld, was 

het niet mogelijk de metingen beneden T = 1.2 K te c?rrigeren voor 

de temperatuur onafhankelijke compensatiespanning. Door middel van 

"curve-fitting" bij T = 1.2 Kis getracht de resultaten aan elkaar 

aan te passen. Echter als gevolg van de grote spreiding in de meet

waarden beneden T = 1.2 K (zie par. 7.2) is deze aanpassing niet 

nauwkeurig. Derhalve mag worden gesteld dat de absolute waarde van 

de susceptibiliteit beneden T = 1.2 K niet exact is. De positie van 

de cusp (freezing temperatuur) is exact binnen de meetnauwkeurigheid. 
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8. Conclusies en suggesties voor verder onderzoek beneden T = 1.2 K 

Uit de resultaten van de metingen kunnen enkele conclusies worden 

getrokken, die in dit hoofdstuk in het kort zijn weergegeven. Verder 

worden enkele suggesties gegeven voor wijzigingen aan de mengkoeler en 

de opstelling voor het meten van de susceptibiliteit. 

- De freezing temperatuur van Cd
3

(Mn)As 2 voor de samples met 2, 4 en 

6.5 at% Mn is, bij een meetfrequentie v = 948 Hz, vastgesteld op: 

2 at% Tf = 380 ± 20 mK 

4 at% Tf = 750 ± 50 mK 

6.5 at% T = f 1150 ± 50 mK 

Met uitzondering van de meting van het sample met 2 at% Mn komt de 

freezing temperatuur bij een meetfrequentie v = 96 Hz overeen met 

bovenstaande waarden. Voor het 2 at% sample bedraagt de freezing

temperatuur bij deze frequentie: Tf = 360 ± 20 mK. 

- De absolute waarde van de susceptibiliteit bij Tf kon niet goed 

worden bepaald. 

- De susceptibiliteit van het materiaal waarvan de samplehouder 

(lege drager) is gemaakt, "epibond", is sterk temperatuurafhankelijk 

en vertoont bovendien een sprong bij T = ±350 mK. 

De susceptibiliteit van de lege drager is groter dan de suscepti

biliteit van de gemeten samples. Voor toekomstige experimenten 

moet worden nagegaan of de bijdrage van de lege drager aan de 

susceptibiliteit kan worden beperkt. 

De spreiding in de temperatuur neemt toe naarmate de temperatuur 

hoger wordt. Vervanging van de koolweerstand door een thermometer 

met een grotere gevoeligheid ro.nd T = 1 K (bijv. een Ge-weerstand) 

is gewenst. 

- Om de temperatuur in de mengkamer boven T = 600 mK beter te kunnen 

beheersen, is een automatische (temperatuur)regelbrug gewenst. 
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Appendix A 

In het eerste deel van het appendix wordt een verantwoording gegeven 

voor de keuze van de stroomsterkte i door de primaire spoel in de 
p 

opstelling voor de susceptibiliteit. In het tweede gedeelte wordt aan-

getoond, waarom de compensatiebrug (figuur 6.5) niet als zodanig 

geschikt is voor metingen aan Cd
3

(Mn)As
2 

en waarom ~e spanning over 

de secundaire spoel derhalve rechtstreeks moet worden gemeten. 

A.I. Stroomsterkte door de primaire spoel 

De waarde van de primaire stroom is gebaseerd op de susceptibiliteit 

van Cd3 (Mn)As2 , 2 at% bij T = 1.2 Ken eerdere metingen met het in 

deze experimenten gebruikte spoelenstelsel27 • Ter volledigheid zijn in 

tabel A.I de gegevens van het spoelenstelsel en in A.2 de gegevens van 

het sample vermeld. 

windingen primair N = 2000 p 
Il secundair N = 3000 s 2 oppervlak doorsnede winding A = 78 nm 

lengte primaire spoel 1 = 2. 1 cm 

tabel A.1: gegevens spoelenstelsel 

susceptibiliteit per massa.bij T • 1.2 K 

soortelijke massa 

massa van het sample 

x 
p 

m 

tabel A.2: gegevens sample Cd3(Mn)As 2, 2 at% Mn 

-5 • 
= 5.10 e.m.u./gr 

6.3 6 3 5 = 10 gr/m 

= 0.624 gr 

Zoals in psr. 6.2. is afgeleid, wordt de spanning over de secundaire 

spoel gegeven door: 

U' 
sec 

= 
µ N N A 

0 p s 

1 
(A. 1) 
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-5 bedraagt: x' = 5.10 e.m.u./gr. De susceptibiliteit per massa 

- 4 10-6 3 . Daar 1 e.m.u. = rr. m is dit in SI-eenheden: x' = 2rr.10-lO m3/gr. 
-3 

De dimensiloze susceptibiliteit bedraagt dan: x = 4.10 • 

De vulfactor van het spoelenstelsel is gedefinieerd als: 

f = volume sample 

vólume sec.spoel 

Voor Cd
3

(Mn)As
2

, 2 at% bedraagt deze: 

m 
f -

- sample 1 1 = 0.12 

P sample A.2 

Vullen we de getalwaarden in, dan vinden we: 

u' = 8. 10-2 
i sec p (v = 948 Hz) 

= 8. 1 o-3 i 
p 

(v = 96 Hz) 

Met i = 300 µA, de stroomsterkte waarmee is gemeten, bedraagt 
p 

(A. 2) 

u' = 25 µV (v = 948 Hz). Deze waarde komt in orde grootte overeen 
sec 

met de metingen van Scheers (ref. 27) aan CMN. 

Bressers (ref.30) geeft een waarde die gebaseerd is op de magnetische 

inductie B in de primaire spoel. Hij geeft een handwaarde van 2 à 3 
-4 Gauss (= 0.2 à 0.3 10 T). Op basis van deze handwaarde zou de 

stroom door ons spoelenstelsel mogen bedragen: 

i = p 
~ 2 mA. (A. 3) 

Dit resultaat betekent, dat de stroom door het primaire circuit van 

het spoelenstelsel met een factor 7 à 8 verhoogd kan worden, zodat 

U' = ·200 µV (bij T = 1.2 K). Als de stroomsterkte wordt verhoogd, sec 
moet wel rekening worden gehouden met een kwadratische toename van 

het vermogen dat door het sample wordt geadsorbeerd als gevolg van 

x". Dit betekent dus, dat de warmte belasting op de mengkamer toeneemt. 
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A.2 Compensatiemethode ter bepaling van U 
sec 

De compensatieschakeling wordt gebruikt om d.m.v. een tegenspanning 

de secundaire spanning over het spoelenstelsel te compenseren. In 

figuur 6.5 par. 6.2 is het schema van de compensatieschakeling weer

gegeven, die is ontworpen voor de opstelling bij de mengkoeler. Het 

uit-fase circuit in figuur 6.5 dient ter compensatie van U' , het sec 
in-fase circuit ter compensatie van U" . We.beschouwen verder alleen sec 
het uit-fase signaal. Voor het in-fase signaal geldt een analoge 

aanpak. 

Als de spanning aan de ingang van de loek-in in fig. 6.5 0 V bedraagt, 

dan geldt: 

U' = U' sec camp 
(A.4) 

De compensatiespanning voldoet aan: 

U' = wMcil comp (A.5) 

waarin: M = wederkerige inductie van het spoelenstelsel in 
c 

het compensatie-circuit l; M = 1.69 mH2 9 
c 

i
1 

=stroom door compensatie-circuit 1, zoals aan-

gegeven in figuur 6.5 

Voor U' geldt vgl. (A.2), zodat (A.4) te schrijven is als: 
sec 

De 

µ N N A 
0 p s 

1 

stroom door 

wfx'i 
p 

circuit wordt afgeleid van de stroom i 

primaire spoel en kan worden geregeld met potmeter P 1 • Na 

rekenen van circuit 1 volgt als verband tussen i 1 en i . . p 

PI R 
k 0 i il = 

PI + R Rl 
p 

0 

door 
p 
door-

(A. 6) 

de 

(A. 7) 

waarin: PI = maximale weerstand potmeter P 1 (P 1 1 kQ) 

k = stand loper van P 1 
( Q ~ k ~ 1 ) 

R = weerstand primaire tak (R = 100 Q) 
0 0 

Rl = Il ' circuit 1 (Rl = 10 Q) 
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Vullen we de bekende waarden in in (A.7), dan volg~ i 1 = 
(A.6) is dan af te leiden, dat: 

x' = 4.5 k 

9.1 l 
p 

Uit 

(A.8) 

Als de compensatie-methode wordt toegepast, dan betekent dit resultaat 
. -3 in geval van Cd3(Mn)As 2, 2 at% Mn, dat k = 10 . Deze waarde is echter 

veel te klein om nog gevoelig susceptibiliteit te kunnen meten. 
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