
 Eindhoven University of Technology

MASTER

Magnetische eigenschappen van Sn1-xMnxTe met x minder of gelijk aan 0.10

Menting, A.H.

Award date:
1993

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/b1cd4195-f37c-4952-90e1-22a7e531d06b


Technische Universiteit Eindhoven 

Faculteit der Technische Natuurkunde 

Vakgroep Vaste Stof Fysica 

Magnetische eigenschappen van 

Sn1.xMnxTe met x ~ 0.10 

A.H. Menting 

Verslag van een af studeeronderzoek in 

de groep Cooperatieve Verschijnselen 

van de vakgroep Vaste Stof 

Begeleiding: Drs. P.J.T. Eggenkamp 

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

December 1993 



SAMENV ATTING 

In dit verslag wordt een experimenteel onderzoek aan Sn1_xMnxTe 

besproken. We kijken naar magnetische eigenschappen zoals 
dynamische susceptibiliteit en magnetisatie. Afhankelijk van 

de gatendichtheid en Mn concentratie blijken verschillende 

magnetische fasen op te treden zoals ferromagnetisme, spinglas 

fase of reentrant spinglas fase. Deze verschijnselen kunnen 
optreden als de gatendichtheid boven de kritische waarde 
Pc = 3•1020 cm-3 komt. De optredende fase kan warden verklaard 
met het gemodificeerde RKKY model. 

Orn het fasediagram uit te breiden zijn er ac susceptibili

teitsmetingen gedaan aan Sn0,92Mn0,08Te. Bij p = 8, 1•1020 cm-3 

treedt een onbekende fase op. Bij p = 13, 7·1020 cm-3 treedt de 

ferromagnetische fase op. Als p = 24, 7•1020 cm-3 treedt de 

reentrant spinglas fase op. 

Er zijn laagveld magnetisatie metingen uitgevoerd aan 
Sn0,9~n0,04Te. De hysterese in Sn0.~n0,04Te is klein met een 
coercitief veld van 1 Oersted. Er blijken onverklaarbare 
resultaten in de metingen op te treden. Nadat een meting is 

herhaald met een andere opstelling nemen we aan dat we te 

maken hebben met een apparaat effect. 

Verder zijn er nog enkele aanvullende metingen gedaan in het 

gebied tussen 3% en 10% mangaan. 
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HOOFDSTUK 1 INLEIDING 

Verdunde magnetische halfgeleiders, in het Engels ~iluted 
Magnetic Semiconductors (DMS), zijn halfgeleiders waarin een 

klein percentage magnetische ionen in een niet magnetisch 

gastrooster zijn opgelost. Het magnetische ion neemt de plaats 

van het kation in. 
Als magnetische ionen gebruikt men meestal de overgangsmetalen 
Mn, Fe of Co of zeldzaam aardmetalen als Gd of Eu. Het 
magnetische gedrag wordt veroorzaakt door een wisselwerking 

tussen het elektrische systeem bestaande uit vrije ladings

dragers en het systeem van magnetische momenten. We splitsen 

DMS op in verschillende groepen uit het periodiek systeem. 

De bekendste uit de II-VI groep is Cd1_xMnxTe. De gatendichtheid 
is kleiner dan 1019 cm-3. De interaktie tussen de Mn-ionen is 
"long" range en antiferromagnetisch. Praktische toepassingen 
vinden we in ver-infrarood detectoren en devices gebaseerd op 

gigantische Faraday rotatie in deze DMS [CAS89, HAA91]. Ver

schillende composi_ties geven de mogelijkheid de bandenstruk

tuur en roosterparameters te varieren. 

Een andere groep zijn de II-V verbindingen met als bekende DMS 

( Cd1_xMnx) 2AS3. 

Pb1_x-ySilyMnxTe is de bekendste DMS ui t de IV-VI groep. Door 
stoichiometrische afwijkingen is de gatendichtheid over een 

groot gebied varieerbaar: 1019 
- 1021 cm-3. Het is gebleken dat 

de magnetische f ase sterk afhangt van de gatendichtheid en 

mangaan concentratie. SnMnTe is dan ook uitermate geschikt om 

magnetische fasen te onderzoeken. Er worden o.a. ferromagneti

sche, spinglas en reentrant spinglas fasen waargenomen bij 
heliumtemperaturen (ESC84, ESC85, JON91, VEN93]. Opmerkelijk 
is dat boven de kritische gatendichtheid Pc = 3•1020 cm-3 de fase 
plotseling overgaat van paramagnetisch naar f erromagnetisch 

gedrag [ST086]. 

In dit verslag worden de magnetische eigenschappen van 

Sn1_xMnxTe besproken als funktie van de concentratie Mn, de 
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gatendichtheid en de temperatuur. Uitbreiding van het 

fasediagram van SnMnTe is de belangrijkste motivatie achter 

dit onderzoek. 

In hoofdstuk 2 komt het RKKY-model, dat een indirekt interak

tie mechanisme beschrijft in SnMnTe, aan bod. De magnetisatie 

en dynamische susceptibiliteit wordt besproken in § 2.2 en 

2.3. Ter afsluiting van het hoofdstuk wordt de Van der Pauw 

methode nagegaan die wordt gebruikt om de gatendichtheid te 

bepalen. 

In hoofdstuk 3 wordt de Bridgman kristalgroei methode en 

isotherme annealing besproken. Tevens zullen kort de 

meetopstellingen warden behandeld. In hoofdstuk 4 wordt 

ingegaan op de de ac susceptibiliteit van Sn0.92Mn0.08Te en de 

magnetisatie van Sn0 .96Mn0.04Te. Verder warden deze metingen 

vergeleken met oudere metingen. Aan het einde van dit 

hoofdstuk laten we enkele fasediagrammen zien. In hoofdstuk 5 

besluiten we met de conclusies. 
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HOOFDSTUK 2 TllEORIE 

2.1 Het Cgemodificeerde) RKKY-model 

Een mangaan ion heeft een half gevulde 3d schil en beschikt 

daardoor over een gelokaliseerd magnetisch moment met 

spinmoment S = 5/2. Tussen de magnetische momenten treden 

direkte en indirekte wisselwerkingen op. Als de concentratie 

magnetische ionen klein is, mogen we de direkte wissel

werkingen verwaarlozen. Bij indirekte wisselwerkingen werken 

de interakties tussen de magnetische ionen via de vrije 

elektronen of gaten. 

In de RKKY-interaktie [RUD54, KAS56, YOS57) wordt het band

elektron geexciteerd tot boven het Fermi-niveau dat binnen 

dezelfde (valentie)band ligt. De interaktie is evenredig met 

de toestandsdichtheid aan het Fermi-niveau en daarom alleen 

overheersend in metalen en semimetalen. 

In het RKKY model hebben de vrije ladingsdragers een s of p

achtige golffunktie. De d-elektronen van Mn zijn verant

woordelijk voor het magnetisch moment van Mn. Er werkt een 

sp-d exchange tussen een bandelektron en een gelokaliseerde 

d-elektron. Een uitvoerige theoretische beschouwing vinden we 

in Maesen [MAE88). 

De RKKY-interaktie gaat als volgt in zijn werk: 

1. Door direkte sp-d exchange tussen een lokaal d elektron 

en een bandelektron verwisselen beide spins van richting 

(van up naar down en van down naar up) en wordt het 
~ --+ 

bandelektron aangeslagen naar een lege toestand (k>kp) . 

2. Direkte sp-d exchange van het aangeslagen elektron met 

een ander lokaal d-elektron leidt weer tot omdraaien van 

bandelektron spin: up naar down en d-elektron spin: down 

naar up. Daarna valt het bandelektron weer terug naar de 
.. ~~ 

oorspronkel1Jke toestand (k<kp) . 

Na een dubbele verstrooiing van het bandelektron is in ion i 

en j een elektronspin omgedraaid. 
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De hamiltoniaan van de ·effectieve interaktie tussen twee 

gelokaliseerde spinmomenten wordt geschreven als: 

(2 .1) 

waarin ~ en ~ de spinoperatoren van de gelokaliseerde 

magnetische momenten voorstellen, die zich op een afstand ~j 

van elkaar bevinden. 

SnMnTe is een OMS met de NaCl struktuur. Uitgaande van een 

centraal magnetisch ion kunnen andere magnetische ionen in 

schillen met discrete afstanden ~ om het ion voorkomen. 

met j als het schilnummer en a 0 als roosterconstante. 

Voor de RKKY interaktie kan Jeff geschreven worden als: 

c=/2kpa0 

G(c{j)=sin(c{j)-c{jcos(c{j) 

(2.2) 

(2. 3) 

(2. 4) 

(2. 5) 

waarin v over de valentiebanden loopt en j over de 

roosterposities. Nv is de ontaardingsgraad van valentieband v, 

A is de vrije weglengte, kF is het Fermi golfgetal en Jv is de 

sp-d exchange integraal van valentieband v. Later zullen we 

zien dat SnMnTe beschikt over twee valentiebanden, waarin de 

gaten verschillende eigenschappen hebben. De RKKY interaktie 

wordt vermenigvuldigd met een f enomenologische dempingsterm, 

die de vrije weglengte bevat. Dit is de gemiddelde afstand, 
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die een ladingsdrager af legt tussen twee botsingen in het 

rooster. In (Pb)SnMnTe bedraagt de vrije weglengte 10 - 100 A 
bij 4 K. 

= "" c .. 
ti ... .. .. .. 
~ 

RKKY interaction 

NN NNN _ 

00000004 

0/1000000 ····+··· •••••••• 
00000000 

00,00000 
00000000 

0000001'• 

•••••••• oo•+i••• 
00000000 

Fig 2.1: RKKY-interaktie sterkte als funktie van de afstand 

tussen de magnetische ionen ten opzichte van een centraal ion. 

In Fig. 2.1 staat de RKKY interaktie sterkte schematisch 
weergegeven als funktie van de af stand tussen twee magnetische 

ionen. Een positieve interaktiesterkte correspondeert met een 

f erromagnetische koppeling en een negatieve met een antif erro

magnetische koppeling. 

Het eerste nulpunt in JRKKY(2kFR) treedt op als 2kFR = 4.49. De 

periode van de oscillatie verandert als kF verandert. 

Voor een parabolische bandenstruktuur en een scherpe Fermi

energie geldt het volgende verband tussen kp en gatendichtheid 
p. 

p=_l:_k]. 
31t2 

(2. 6) 

Als de gatendichtheid klein is zal het eerste nulpunt optreden 

voor een waarde van R, die grater is dan de gemiddelde afstand 
R. Er zullen overwegend ferromagnetische koppelingen voor-
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komen. Als de gatendichtheid groter wordt, kan een nulpunt 

optreden voor R < R. J(R} gaat sneller oscilleren. De inter

akties kunnen zowel f erromagnetisch als antif erromagnetisch 

zijn. Deze competitie tussen ferromagnetische en antiferro

magnetische interakties leidt tot de vorming van de spinglas 

fase. In de spinglas fase vriezen de magnetische ionen beneden 

de freezing temperatuur Tr in willekeurige richtingen vast. Het 

varieren van de concentratie magnetische ionen heeft invloed 

op R. Daarom kan bij vaste gatendichtheid een verlaging van de 

concentratie ook leiden tot een overgang van f erromagnetisme 

naar een spinglas toestand. 

We gaan het nu hebben over de bandenstruktuur van SnMnTe. We 

nemen aan dat de bandenstruktuur van Sn1_xMnxTe niet drastisch 

afwijkt van SnTe (zie Fig. 2.2). De valentieband bevat twee 

maxima, die verschillende posities in de k ruimte innemen. De 

L-band is de valentieband bij het L-punt. Dit punt ligt op de 

grens van de Brillouin-zone in de [111] richting. De ~-band 

ligt langs de [110] richting. Als gevolg van de rooster

symmetrie is de L-band viervoudig en de ~-band twaalfvoudig 

ontaard. De ~-band mogen we parabolisch beschouwen, de L-band 

niet omdat de energiegap te klein is. De energy-gap bedraagt 

ongeveer 300 meV voor SnTe [KAR90). ~VB bedraagt ongeveer 200 

a 300 mev. 

Sn Te 

Eg 

L 

P < Pcrit 

---- EF: P = Peri t 

P > Pcrit 

Fig 2.2 : Schematische voorstelling van de bandenstruktuur van 

SnTe. 
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Als de gatendichtheid beneden de kritische gatendichtheid is, 

vullen de gaten alleen de L-band. Als p > Pc zijn de gaten 

verdeeld over twee valentiebanden. De uitdrukkingen voor de 

gatendichtheid hieronder gelden voor parabolische banden. 

(2.7) 

(2. 8) 

(2. 9) 

In deze formule stelt Ni de ontaardingsgraad van de 

valentieband i voor en m· de effektieve massa van de gaten. 

2.2 Magnetisatie 

In deze paragraaf behandelen we vooral modellen voor de 

ferromagneet. Voor ingewikkelde modellen over spinglazen en 

reentrant spinglazen verwijzen we naar [BIN86]. 

2.2.1 Mean field model 

In een ferromagneet treedt spontane magnetisatie op. Zelfs als 

het uitwendig magneetveld nul is, is er magnetisatie. Beneden 

de curie temperatuur Tc staan op microscopische schaal alle 

magnetische momenten parallel. We kunnen met het mean field 

model een eenvoudige beschrijving geven voor de magnetisatie. 

De hamiltoniaan van een spinmoment is: 

Hi=-2~Jij§i. sj-gµ .aBo. Si 
J 

(2.10) 

-... -... 
Als Jij > o, is het energetisch gunstiger om Si en sj parallel te 
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kiezen. De tweede term·is de interaktie tussen een spinmoment . . ..... 
en u1twend1g veld B0 • 

Voor het gehele spinsysteem geldt: 

(2 .11) 

. 1 -+ In het mean field mode wordt ~ vervangen door de verwach-

tingswaarde <Sj>. De interakties met andere spinmomenten kunnen 
-+ 

vervangen worden door een exchange veld Bex• Voor de ferro-

magneet nemen we aan dat de spins parallel aan het externe 

magneetveld georienteerd zijn: (Si II B0), zodat we de 

vektorpijl mogen weglaten. 

(2 .12) 

waaruit volgt: 

(2 .13) 

Orn de magnetisatie uit te kunnen rekenen is het nodig om de 

partitiefunktie en vrije energie op te schrijven. 

(2 .14) 

(2. 15) 

(2.16) 

Voor de vrije energie geldt: 
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(2.17) 

De verwachtingswaarde van magnetisch moment i schrijven we als 

<µi> en kunnen we bepalen uit de afgeleide van de vrije energie 

naar het magneetveld: -(oF/oBz). Uitwerken geeft: 

(2.18) 

B
5 

(x) = 2S+l coth ( 2s+l x) -_2:_coth ( _2:_x) 
2S 2S 2S 2S 

(2.19) 

B8 (x) wordt de Brillouin funktie genoemd. De verwachtings

waarde van het magnetisch moment hangt alleen af van de 

verhouding van het magneetveld en de temperatuur. De magneti

satie van de stof is: 

M=~<µ ->=N<µ ->=Ngµ 8 <S-> 
j J J J 

(2.20) 

Invullen in vergelijking (2.13) geeft: 

(2.21) 

Voor het interne veld geldt: 

(2.22) 

Met D als demagnetiserende f aktor die van de vorm van het 

sample afhangt. Voor een ellipsoYde met lange as c en korte as 

a geldt formule (2.23): 
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D=~arcsin ( a 
2 

) 
2 a2+c2 

(2.23) 

Er geldt nu: 

(2.24) 

Verder geldt: 

(2.25) 

We hebben nu 2 vergelijkingen met M als funktie van x. Dit 

lossen we grafisch op door het tekenen van de funkties: 

(2.26) 
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M/M 
sat 

1·0 

11-(j 

O·:? 

T > T T < T 
,' c I c 

B (x) 
s 

Fiq 2.3: Grafiscbe oplossing van het mean field model voor 

B0 = O en B0 > O . 

We bespreken eerst het geval dat B0 = o. Bij lage temperaturen 

zien we twee oplossingen. Een voor M = o en een waar M > o. De 

tweede oplossing is vanwege de term -MBex de laagste energie en 

levert dus de grondtoestand. De spontane magnetisatie ver

dwijnt als de belling van de recbte gelijk is aan de belling 

van B5 (x) in x = o. 

(2.27) 

Dit levert de ordeningstemperatuur Tc. 

(2.28) 

We zien dus dat de ordeningstemperatuur van de demagneti

serende faktor afhangt. 

In het geval dat B0 > o zal er maar een oplossing zijn. In 

Fig. 2.4 zien we dat er geen ordeningstemperatuur bestaat als 

er een uitwendig veld aanwezig is. 
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0. 5 t----=~ 

0.0 ~~~~~.._~-'-~~.....__~_...~~-'-~--L~~_._~__.~~~ 
0 2 4 6 8 10 

T ( K ) 

Fiq 2.4: Spontane magnetisatie voor een ferromagneet (D = O). 

Beneden de ordeningstemperatuur neemt de magnetisatie snel toe 

totdat de verzadigingsmagnetisatie is bereikt. Als B0 > O dan 

zal de magnetisatie bij stijgende temperatuur niet zo snel 

afnemen als in het B0 = o geval. 

2.2.2 curie Weiss wet 

Bij temperaturen ver boven de ordeningstemperatuur geldt de 

Curie Weiss wet. De curie Weiss wet is af te leiden uit de 

Hoge Temperaturen Expansie [JON84]. 

c M=--H 
T-0 

Nxg2 µ 0 µ~S(S+l) C=~~~~~~~-

3k8 

(2.29) 

(2. 30) 

Als de inverse van M uitgezet wordt tegen de temperatuur kan 
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de Curie Weiss temperatuur bepaald worden door rechte te 

extrapoleren van het hoge temperaturen gebied naar de T-as. 

Uit de helling is ook de concentratie mangaan te bepalen. In 

het mean field model is de ordeningstemperatuur Tc gelijk aan 

de Curie Weiss temperatuur e. 

S= 2S (S+l) x ~ I:J. (k R .) 
3k . . 1 F"'J 

B i=l J 
(2.31) 

x is de fraktie magnetische ionen in het materiaal. Model

berekeningen van Groeneveld [GR091) in Fig. 2.5 geven een 

indruk van het magnetisch gedrag van SnMnTe. We zien dat de 

L-band bijna geen extra bijdrage geeft aan de Curie Weiss 

temperatuur. Dit komt omdat de effectieve massa van de gaten 

in de L-band veel kleiner is dan de eff ectieve massa van de 

gaten in de ~-band. De RKKY interaktie begint vooral te werken 

als p > Pc~· Uit Fig. 2.5 volgen de volgende conclusies: 

6.00 I 
5.00 

-•.00 
::.::: 

_3.'l.00 
QJ 

~ 

Fig 2.s: Modelberekening van e vs p voor A 

13 
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* Beneden Pc = 3·1020 cm·3 zien we dat 9 bijna nul is. Dit 

duiden we aan met de paramagnetische curie Weiss 

temperatuur. 
* Als p > Pc zien we een sterke toename van e. Dit duidt op 

een ferromagnetische Curie Weiss temperatuur. 

De grootte van de Curie Weiss temperatuur zegt niets over de 
optredende fase. Zowel een ferromagneet als een spinglas kan 

een positieve curie Weiss temperatuur hebben. 

2.2.3 Meting van de maqnetisatie 

Bij metingen aan hystereselussen M(H) wordt de temperatuur 

constant gehouden en wordt het magneetveld gevarieerd. Doordat 

een magnetische stof uit domeinen bestaat, die ieder 
verschillende lokale magnetisaties kunnen hebben, neemt de 
magnetisatie geleidelijk af als het magnetisch veld afneemt. 

Als T < Tc kan er in de ferromagneet hysterese optreden (zie 

Fig. 2.6). Hysterese kan optreden omdat er hier domeinen 
bestaan die ieder hun magnetisch moment anders hebben gericht. 
Er is een coercitief veld He nodig om de magnetisatie nul te 

krijgen. 

De (laag veld) magnetisatie als funktie van de temperatuur 
M(T) kan op twee manieren gemeten worden. Bij de Zero Field 
Cooled (ZFC) magnetisatie wordt er gekoeld zonder dat een 

uitwendig veld aanstaat. Bij de laagste temperatuur wordt het 

veld aangezet en gemeten. Bij de Field Cooled (FC) magne
tisatie wordt er gekoeld terwijl het veld aan staat. Men kan 
bij hoge temperaturen al meten en koelend de meetcyclus 

voortzetten. Als er hysterese is, is er verschil zichtbaar 

tussen de ZFC en FC metingen. 
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M M 

H 

r~ Tc T:>Tc 

Fig 2.6: Hysterese als funktie van de temperatuur in een 

ferromagneet (WIL92]. 

Bij de laag veld magnetisatie dienen we rekening te houden met 

de vorm van het sample. Vanwege de demagnetiserende faktor zal 

binnen in het sample een ander veld heersen dan het aangelegde 

veld (zie Form. (2.22)). 

2.3 De dynamische susceptibiliteit 

De dynamische susceptibiliteit wordt gedefinieerd als: 

(2.32) 

Ha is een wisselveld, zodat x~ een complexe grootheid is met x' 
als reele component en x" als imaginaire component. Door de 

eindige relaxatietijden van de spins loopt M in fase achter 

bij H. 

Voor een ferromagneet geldt de curie Weiss wet: 

c x=r-e 

15 
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We zagen deze formule eerder in (2.29). 

Voor de gemeten susceptibiliteit Xm geldt: 

1 x =
m .!.+D 

x 
(2.34) 

Beneden de curie Weiss temperatuur divergeert vergelijking 

(2.33) en bereikt Xm de waarde l/D. In Fig. 2.7 zien we de ac 

dynamische susceptibiliteit van (Pd0.9965Fe0.0035 ) 1.xMnx met daarin 
duidelijk de ferromagnetische fase (a). De spinglas fase (c) 

wordt gekenmerkt door een cusp op de freezing temperatuur Tr· 

De ac susceptibiliteit is veel kleiner dan de ferromagneet. 
Het reentrant spinglas (b) is een toestand die bij dalende 
temperatuur overgaat van de f erromagnetische naar de spinglas 

fase. Oat zien we door het inzakken van x' bij lage 

temperaturen. 

Fig 2. 7: Xac voor (Pd0.9965Fe0.0035 ) 1.xMnx voor a) x = 0. 01, 

b) x = o.os enc) x = 0.065 [VER78]. 

De meest bekende spinglazen zijn de canonieke spinglazen CuMn 

en AuMn. In Fig. 2.8 zien we voor CuMn weer duidelijk de 
scherpe. cusp bij de freezingtemperatuur. 
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Fiq 2.s: ac susceptibiliteit van CuMn [MYD86]. 
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2.4 Bepalinq van de gatendichtheid, soorteliike weerstand en 

de mobiliteit 

Om de gatendichtheid te bepalen maken we gebruik van de Hall
methode. Deze afleiding geldt voor isotrope materialen met een 

parabolische bandenstruktuur. Door een rechthoekig preparaat 

sturen we een stroom I en loodrecht daarop staat een magneet

veld B. De ladingsdragers ondervinden een Lorentzkracht (zie 

Fig. 2.9), die gelijk is aan: 

(2.35) 

~d is de driftsnelheid van de ladingsdragers met elementaire 

lading q. De ladingsdragers ondervinden de kracht: 

(2.36) 

Deze is tegengesteld aan de Lorentzkracht. 

Als beide krachten in evenwicht staan, staat over h een 
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spanningsverschil: 

(2.37) 

J 

h 
+ 

B 

Fig 2.9: Schema van het Hall-effect. 

De stroomdichtheid is gelijk aan: 

RH wordt de Hall-coefficient genoemd. J = I/dh zodat: 

r* IB 
p=-=--- (2.39) 

qRH dqVH 

De werkelijke gatendichtheid wordt gegeven met formule (2.39). 

r· wordt de Hall-faktor genoemd. De Hall-faktor is alleen 

gelijk aan 1 als we een isotroop materiaal hebben met een 

parabolische bandenstruktuur. Van der Pauw [PAU58] heeft een 

twee dimensionale theorie afgeleid zodanig dat (2.39) blijft 

gelden als het sample een willekeurige vorm heeft, mits: 

1) V.J = o 
2) VxJ = o 

geen ladingsopeenhoping in het sample. 

geen holtes in het sample. 
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3) sample moet homogeen en isotroop zijn. 

4) sample moet planparallel zijn. 

5) lijncontacten moeten over de gehele dikte contact maken. 

Fig 2.10: Schema van de van der Pauw-configuratie. 

Van der Pauw heeft afgeleid dat voor de configuratie uit 

Fig. 2.10 geldt: 

1tR rl 1tR d exp [- ab,cd'"'] +exp [ bc,da ] =1 
p p 

(2.40) 

waarin p de soortelijke weerstand van het sample voorstelt en 

R,.b,cd de Van der Pauw weerstand met Rab,cd = Vcdf Iab• Omschrijving 

van vergelijking (2.40) levert op: 

(2.41) 

f voldoet aan: 

19 



R R . 
ab,cd- bc,da= f arcosh[~exp( ln(2))] 

Rab,cd+Rbc,da ln ( 2) 2 f 
(2. 42) 

De mobiliteit van de ladingsdragers wordt gedef inieerd als de 

verhouding van de grootte van de driftsnelheid en het elek

trische veld. Het is ook mogelijk de mobiliteit te bepalen 
met: 

R 
µ=2 

p 

20 

(2. 43) 



HOOFDSTUK 3 EXPERIMENTELE OPZET 

In dit hoofdstuk beginnen we met de beschrijving van de 
Bridgman kristalgroei methode. Met deze methode is het 
mogelijk om de eenkristallijne halfgeleider SnMnTe te maken. 

Met isotherme annealing wordt de gatendichtheid van SnMnTe 
gevarieerd in een gebied tussen 2•1020 cm·3 en 25•1020 cm·3

• In 
§ 3.2 behandelen we kor~ de isotherme annealing. Daarna 

bespreken we de diverse opstellingen die in de groep 

Cooperatieve Verschijnselen aanwezig zijn om het magnetisch en 
elektrisch gedrag van een OMS te bepalen. Achtereenvolgens 
wordt de Hall-opstelling en de dynamische susceptibiliteit 
opstelling behandeld. We besluiten met opstellingen om de 

magnetisatie te meten zoals de Foner en fluxgate magnetometer. 

3.1 De Bridgman kristalqroei methode 

De SnMnTe samples zijn geprepareerd door middel van de 
Bridgman methode. Hierna volgt een korte beschrijving van deze 
methode. In een puntvormig ampul zit een mengverhouding van 
bestanddelen van het gewenste DMS. Na verhitting tot boven het 

smeltpunt van SnTe wordt de ampul langzaam door een (nega
tieve) temperatuurgradient geleid zodat er kristalvorming 
plaatsvindt op het grensvlak tussen vaste en vloeibare fase. 

De groeisnelheid ligt tussen 1,1 en 2,2 mm/h. Schematisch is 

deze methode weergegeven in Fig. 3.1. De opstelling is 
grotendeels geautomatiseerd en bestaat o.a. uit een oven- en 
stappenmotorbesturing waardoor belangrijke groeiparameters 
zoals temperatuur en groeisnelheid instelbaar zijn. 

De bestanddelen van SnMnTe bestaan uit 99,999% zuiver Sn en Te 
en 99,9% zuiver MnTe2 • Een goede mengverhouding levert de 
gewenste mangaanconcentratie x. Gewoonlijk wordt (Sn1_xMnx) rTe 
gegroeid met de kation/anion verhouding van f = 0,984, wat 

correspondeert met de evenwichtssamenstelling bij het 
smeltpunt. De gemeten gatendichtheid p300 bedraagt meestal 
ongeveer 10 • 1020 cm·3 • Een uitgebreide beschrijving van de 
opstelling en voorbereidingen die gedaan moeten worden vinden 

we in [BR090]. 
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Fig 3.1: Het principe van de Bridgmanmethode. 

3.2 Isotherme annealing 

In Fig. 3.2 staat het fasediagram van Snfre. Bij 630 °C zien we 

dat Snfre bestaat tussen ongeveer 50,1 en 51,1 at% Te. Dit zijn 

de randen van het homogeniteitsgebied waar f ~ 1,00 resp. 0,96 

en waar p 300 ~ 2•1020 cm-3 resp. 20•1020 cm-3 (zie Fig. 3.3). 

Bij isotherme annealing wordt een preparaat bij 700° c bloot

gesteld aan een damp die rijk is aan Sn om de gatendichtheid 

te verlagen. Om de gatendichtheid te verhogen wordt het 

preparaat blootgesteld aan een damp die rijk is aan Te. 

Het preparaat wordt in een kwartsampul gedaan, samen met het 

bronmateriaal wat bestaat uit bolletjes Sn of brokjes poly

kristallijn Sn0,47Te0,53 • Het sample en bronmateriaal worden 

gescheiden gehouden door een brug om te voorkomen dat het 

preparaat wordt omgeven door gesmolten bronmateriaal. De ampul 

wordt gevuld met 280 mbar Ar zodat er een homogene tempera-
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[BRE63] 

tuursverdeling over de arnpul staat. In de oven zal een therrno

dynamisch evenwicht er toe leiden dat er rnateriaaltransport 

plaatsvindt tussen sample en bronrnateriaal. De verhitting 

duurt 2 tot 5 dagen en de evenwichtsituatie zal naar de rand 

van het hornogeniteitsgebied gedwongen zijn. Na afloop wordt de 

arnpul met inhoud 'gequenched' ofwel in koud water afgekoeld. 

Het bereikte evenwicht wordt dan ingevroren. 
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3.3 De Hall opstellinq 

Met de Hall-opstelling kan de ladingsdichtheid, soortelijke 

weerstand en mobiliteit van een DMS bepaald warden. Dit kan 

bij temperaturen van 4.2, 77 en 300 Kelvin. Achtereenvolgens 

zijn dit de temperaturen van vloeibaar helium, vloeibare 

stikstof en kamertemperatuur. Deze opstelling is een wissel

stroomvariant van de Van der Pauw methode (uitgelegd in para

graaf 2.4). Het sample wordt met drukcontacten op een insert 

geklemd. Met een elektromagneet, gevoed door een Bruker 

stroombron, kunnen magneetvelden tot 0.5 Tesla gegenereerd 

warden. Het veld staat loodrecht op het oppervlak van het 

preparaat. De frequentie van de stroom wordt ingesteld door de 

lock-in versterker en de grootte van de stroom door de 

stroombron. Een cryogeen gedeelte maakt het meten bij stikstof 

en heliumtemperaturen mogelijk. 

Omdat het preparaat asymmetrisch ingeklemd wordt zal de lock

in altijd een spanning v.c detecteren, ook als er geen magneet

veld aan staat. Vac kan in fase of in tegenfase zijn met de 

ingestelde stroom I~. De lock-in laat dan een fase van rand 0° 

of rond 180° zien. 

Orn nauwkeurig de Hall spanning te bepalen, wordt met een 

compensatieschakeling de offsetspanning Vac naar nul terugge

bracht voordat B wordt ingeschakeld. De Hall spanning wordt 

gedef inieerd als het gemiddelde van de gemeten spanningen bij 

2 antiparallelle richtingen van B: 

(3.1) 

Met formule (2.39) kan de gatendichtheid bepaald worden. De 

spanning is wel 50500 keer versterkt voordat deze in de lock

in versterker wordt geleid. 
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------------------------------

3.4 Dynamische susceptlbiliteit opstelling 

Met de opstelling die in de groep Cooperatieve Verschijnselen 

ontwikkeld is, is het mogelijk om x' en x" als funktie van de 

temperatuur te bepalen. x' en x" zijn respectievelijk de reele 

en imaginaire component van Xae• Een uitgebreide beschrijving 

van de opstelling vinden we in (DEN86]. 

Door een primaire spoel wordt een ac veld Hae opgewekt. In het 

sample wordt een magnetisch moment opgewekt, dat een induktie

spanning genereert in twee oppikspoelen. Het signaal is recht 

evenredig met Xae en wordt met een brugschakeling gedetecteerd. 

Xae hangt niet veel van Hae af als Hae < 16 mOe (voor x") en 

H~ < 160 mOe (voor x') [ELT89]. (1 Oersted= 104 Tesla= 103/4n 

A/m) . Het temperatuurbereik van de opstelling ligt tussen 

1, 3 K en 50 K. De frequentie van Hae is instelbaar en voor onze 

doeleinden ingesteld op 913 Hz. Door een superspoel kan een 

eventueel extra de veld gesuperponeerd warden op Hae. 

3.5 Maqnetisatie met Foner en fluxqate magnetometer 

In deze paragraaf behandelen we twee opstellingen van de de 

magnetisatie. Ten eerste wordt de Foner magnetometer besproken 

en later de fluxgate magnetometer.De magnetisatiemetingen zijn 

uitgevoerd in een vibrating sample magnetometer, die commer

cieel verkrijgbaar is. Het meetprincipe is in 1959 ontwikkeld 

door Foner [FON59]. De magnetisatie kan als funktie van de 

temperatuur en als funktie van het externe magneetveld gemeten 

warden. 

De Foner magnetometer meet volgens de induktieve methode. Door 

de positie van het magnetisch moment te moduleren ten opzichte 

van een spoel wordt een spanning in de spoel geYnduceerd. Het 

sample hangt in een statisch magneetveld en wordt met een 

frequentie van 85 Hertz op en neer bewogen. De frequentie is 

echter begrensd door het optreden van microfonie. Microfonie 

is de resonantie van magneet en cryostaat en beperkt de 

meetnauwkeurigheid. De Foner gevoeligheid is 10-8 Am2 • Vanwege 

microfonie ligt de gevoeligheid volgens de fabrikant bij circa 
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10-7 Am2
• 

Door een gewone spoel kan een veld van rnaximaal 220 Oersted 

aangelegd worden, met een supergeleidende spoel kan 6 Tesla 

worden bereikt. We meten bij temperaturen tussen 1,3 en 40 

Kelvin. De respons van het sample op het veld wordt via de 
induktiespanning in 2 oppikspoeltjes geregistreerd. De 
magnetometer is geijkt met een Ni-sample. De nauwkeurigheid 
van de opstelling ligt rond 10%. Een uitgebreide beschrijving 
van de opstelling wordt gegeven door Emrnen [EMM88). 

De fluxgate magnetometer meet volgens de fluxrnethode. In de 

fluxgate magnetometer wordt, door middel van een super

geleidend spoeltje, de omvatte1flux van het preparaat direkt 
gemeten. Ook de fluxgate magnetometer is een Vibrating sample 
Magnetometer (VSM}. De modulatiefrequentie is echter veel 
lager (5 Hz}. In de fluxrnethode hangt het afgegeven signaal 

niet van de modulatiefrequentie af. Storingen wegens micro
fonie worden hier gereduceerd. De gevoeligheid bedraagt 

ongeveer 3•10-9 Am2 [PER81). Een uitvoerige beschrijving van de 

opstelling wordt gegeven door De Laat [LAA92]. 
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HOOFDSTUK 4 RESULTATEN 

4.1 Inleiding 

De magnetische grootheden waarover we spreken zijn de magne

tisatie en de dynamische susceptibiliteit. Sinds Broekmans 

[BR090] worden metingen aan Sn1_xMnxTe gedaan bij p ~ 5•1020
, 

10•1020 en 20•1020 cm-3 • Dit zijn achtereenvolgens de omlaag 

geannealde sample, het as-grown sample en het omhoog gean

nealde sample. 

In Fig. 4.1 zien we de dynamische susceptibiliteit van 

Sn0,~n0,™Te zoals gemeten is door Van Opstal [OPS92). Bij het 

sample met lage gatendichtheid zien we een scherpe overgang in 

x' en X"· Dit duidt op een ferromagnetische fase. De Tc wordt 

gedef inieerd op de temperatuur met de grootste negatieve 

afgeleide in X· Bij het as-grown sample is beneden de Tc een 

schouder in x'(T) zichtbaar en een oplopende belling met een 

maximum in x"(T). Dit is mogelijk gerelateerd aan de reentrant 

spinglas (RSG) fase [GOL82, ESC85]. Bij het sample met hoge 

gatendichtheid zien we de spinglas fase. Deze is herkenbaar 

aan de kleine cusp bij de freezing temperatuur Tr. Bij x = 3% 

vinden we voor lage gatendichtheden de ferromagnetische fase, 

voor het as-grown sample en hoge gatendichtheden de spinglas 

fase [BR090]. Bij x = 5 % vinden we hetzelfde als bij x = 4% 

[WIL92]. 
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Fig 4.1: Dynamische susceptibiliteit aan Sn0,9J1n0,04Te; (A) reele 

deel van x~, (B) imaginaire deel van x~ (OPS92). 

Gedurende deze afstudeerperiode zijn de Sn1_xMnxTe preparaten, 

die in Tabel 4.1 vermeld zijn onderzocht. 
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Tabel 4 .1: Li j st van onderzochte Sn1_xMnxTe samples. x 00111 is de 

nominale concentatie Mn. xHTE is de concentratie bepaald met 

formule (2.29). Tc is de ordeningstemperatuur gehaald uit de x 
metingen. Tr is de freezing temperatuur . 
• Gemeten door Van Opstal (OPS92]. 

# Gemeten door Van der Steen. 

naam Xaom x x Tc(K) Pn M M or de 

Tr(K) 1020cm-3 ning 

9(K) XHTE 9(K) XHTE 

78Nl 0,03 4,5 0,036 1,62 13,5 SG 

71EA2 0,04 6 77* I 6,31 7,5 6,4 0,04 F 

71Hl 0,04 7 I 8* 4,51 11,5 6,65 0,04 RSG 

71LA2 0,04 7 I 2* 2,19 23,6 7,2 0,04 SG 

40D2A 0,06 7,9 0,065 7,70 6,2 F 

40F1Al 0,06 7 55# , 3,40 24,7 7,6 0,05 SG 

88J2A 0,08 10,8 0,087 10,9 8,1 F 

88M2 0,08 14,4 0,091 11,8 13,7 F 

88L2A 0,08 15,3 0,101 10,9 24,7 RSG 

4. 2 Dynamische susceptibili tei t van Sn0,92Mn0,08Te 

In het verleden is de x~ gemeten aan samples met 6% en 10%. 

Deze vertoonden verschillende karakteristieken. Daarom zijn 

samples met 8% Mn gemaakt. Hier bespreken we de Xac metingen 

aan deze samples. In Fig. 4. 2 staat Sn0.92Mn0,08Te die voor 

verschillende ladingsdragersconcentraties is onderzocht. 
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Fiq 4.2: Dynamische susceptibiliteit van sno.92Mn0•08Te: (A) reele 
component en (B) imaginaire component. Met (O) als 
p = 8,1·1020 cm-3 , (D) als p = 13,7•1020 cm-3 en (A) als 

Pn = 24, 7·1020 cm-3
· 

Het sample met de laagste gatendichtheid heef t een scherpe 

overgang in x' op 10,8 K, met een veel lager gelegen maximum 
op 8,7 K. Dit is een nog niet eerder waargenomen verschijnsel. 
Het zou kunnen dat de gatendichtheid in het sample niet 

constant is. x" vertoont een scherpe overgang met een maximum 
bij 10,7 K. Dit komt overeen met de scherpe overgang in X'· 
Bij lagere temperaturen zit een minimum bij 9 K. Dit minimum 
komt overeen met een maximum in X'· Bij 5 K is een maximum 
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zichtbaar. Het is niet duidelijk wat de magnetische fase van 
het sample is. We zien verder dat bij 4 Kelvin de meting niet 

helemaal op elkaar sluit. Dit kan veroorzaakt zijn door een 

stoorveld van een andere opstelling. Het stuk boven 4 K is op 

een andere dag gemeten bij stijgende temperatuur en het stuk 

beneden 4 K is bij dalende temperatuur gemeten. 
Voor het as-grown sample zien we een scherpe overgang in x' en 
x" op Tc = 11,8 K. Beneden deze temperatuur daalt de suscep
tibiliteit geleidelijk. Dit is de ferromagnetische fase. 

Voor het sample met de hoogste ga~endichtheid zien we in x' 
een scherpe overgang op Tc = 10,8 K en een tweede maximum op 

T = 2,3 K. x" vertoont een scherp maximum bij 10,7 K. Bij 

lagere temperaturen daalt de susceptibiliteit tot 3,8 K. Bij 

1,5 K lijkt weer een maximum op te treden. Dit kan een 
overgang zijn van ferromagnetisme naar spinglas toestand. 

4.3 overiqe samples gecombineerd met oude metingen 

Voor de x' metingen is een duidelijk gatendichtheid afhanke

lijkheid op de absolute waarde van X'· 
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Fig 4. 3: Dynamische susceptibili tei t x' voor Sn0,97Mn0,03Te bij 

p = 11•1020cm-3 [OPS92] (a), p = 12,9·1020cm-3 (b) en 

p = 21·1020cm-3 [OPS92) (c) 
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In Fig 4. 3 zien we voor. Sn0,97Mn0,03Te de spinglas fase optreden 

voor p 300 = 11,7·1020 cm-3 (OPS92], p300 = 12,9•1020 cm-3 en 

p
300 

= 21•1020cm-3 (OPS92]. De freezing temperatuur blij ft vrijwel 

constant, terwijl de amplitude afneemt als de gatendichtheid 

toeneemt. 

In Fig. 4. 4 staat de ac susceptibili tei t Sn0,94Mn0,06Te bij 

verschillende gatendichtheden. 
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Fig 4. 4: Dynamische susceptibili tei t van Sn0,94Mn0,06Te bij 

(a) p77 = 9,8•1020 cm-3 , (b) p 77 = 6,2·1020 cm-3 (ELT89] en (c) 

p77 = 24,7•1020 cm-3 [ELT89). 

We zien aan de vorm van de x-meting dat de samples met de twee 

laagste gatendichtheden ferromagneten zijn en de hoogste 

gatendichtheid een spinglas sample is. 

Tot nu toe hebben we de concentratie mangaan constant gehouden 

en de gatendichtheid gevarieerd. Het is interessant om de 

gatendichtheid constant te houden en naar verschillende 
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concentraties mangaan te kijken in verschillende samples. In 

Fig. 4.5 is de ac susceptibiliteit gegeven voor verschillende 

concentraties mangaan bij hoge gatendichtheden. We zien 
inderdaad dat er een overgang bestaat tussen verschillende 

magnetische fasen. 

We kijken naar X'· Bij samples beneden x = 6% zien we de 

spinglas fase optreden. Oat zien we aan de kleine symmetrische 
cusp bij lage temperaturen. Bij 8% zien we een reentrant 
spinglas fase. Bij het eerste maximum op T = 2,3 K zou de 

spinglas f ase optreden en bij het tweede maximum een ferro

magnetische overgang. Voor x = 10% zien we een ferromagne
tische overgang met een maximum op T = 15 K. 

Als we kijken naar de x" zien we dat een spinglas fase wordt 

gekenmerkt door een klein maximum bij lage temperaturen. Dit 

maximum ligt iets lager dan het maximum in X'· Een reentrant 
spinglas wordt gekenmerkt door 2 maxima. Het maximum bij de 
f erromagnetische overgang ligt op dezelfde temperatuur als in 

x'· Het maximum van de reentrant overgang ligt voor x" lager 

dan in x'· Voor de ferromagneet zien we een scherp maximum bij 
15 K, die voor x' en x" op dezelfde temperatuur liggen. 

4. 4 Maqnetisatie metinqen aan Sn0,%Mn0,04Te 

Als we de magnetisatie meten bij lage velden, dienen we met 2 
effekten rekening te houden. Door het lage veld kunnen er 
verschillen onstaan tussen Field Cooled (FC) en Zero Field 

cooled (ZFC) metingen. Ten tweede wordt beneden de ordenings
temperatuur niet de volledige verzadigingsmagnetisatie 

bereikt, maar M = B/µ00 (zie Form. (2. 34)). 
In Fig. 4.6 zien we de laagveld magnetisatie van de 

ferromagneet EuO [MCG69] en van Sn0,97Mn0,03Te [ ELT89]. 
We zien in beide gevallen een plateau waar de magnetisatie 
nauwelijks verandert. 

34 



1.8 

1.6 20 G -- Sn ~I Te 

180 
1.4 

ISO 1.2 

:,-120 ~ 1. 0 -• '"°" ~ 10 G . \ .!!. 0.8 
! to .. x 

.:.~ 
0.6 ., .::.,c: 

z ll()e i~~ 0.4 S G caooa a aa 

\~::<~ -· 
lO . :...-

0.2 II - .... -. ~ ...... 
o'° '° 

0.0 
6 ~ iO 1'0 IQ 0 2 3 4 s 

T("l(I 
D<J T 

Fig 4.6: Laagveld magnetisatie: (a) van de ferromagneet Euo 

[MCG69] en (b) van sno.97Mn0,03Te [ELT89]. 

De magnetisatie van SnMnTe is gemeten bij velden van 5, 10 en 

20 Oersted. Hierna volgen enkele nieuwe metingen. In Fig. 4.7 
vergelijken we drie preparaten Sn0.~n0,04Te met elkaar. Het 

sample in Fig. 4. 7a heeft een gatendichtheid van 7, 5·1020 cm·3 • 

De magnetisatie loopt beneden de ordeningstemperatuur sterk 
op. We hebben te maken met een ferromagneet. 
Het blijkt dat als er FC metingen worden gedaan bij dalende 
temperatuur, dat de ordeningstemperatuur Tc hoger ligt dan 

wanneer de FC meting bij stijgende temperatuur wordt gedaan. 

Het verschil tussen beide metingen bedraagt zelfs 0,7 Kelvin. 
We nemen aan dat we hier met een opstellingsf out te maken 

hebben. De ZFC meting, die uiteraard werd gedaan bij stijgende 
temperatuur, valt bij hogere temperaturen over de FC meting 

bij stijgende temperatuur. 
De demagnetiserende faktor D is te bepalen uit de maximale 
magnetisatie en bedraagt 0,082. We benaderen de vorm van het 

sample als een ellipso1de en komen tot 0,08. De verhouding 
van de lange en korte as bedraagt nl. 4,3 en zodoende geeft 
Formule (2.23) de geschatte waarde van D. Uit de maximale 

waarde van x' is 1/D te bepalen. Dit levert op: D = 0,11. 
De Curie Weiss temperatuur is 6,4 K en is lager dan de Curie 
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Fig 4.7: Magnetisatie als funktie van de temperatuur voor 

Sn096Mn004Te. Er is gemeten bij statische velden van 5, 10 en 20 

Oersted. open figuur: ZFC-meting, gesloten figuur: Fe-meting. 

(A) p = 7,5·1020 cm-3, (B) p = 11,5·1020 cm-3 , 

(C) p = 23·1020 cm-3 • 
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Weiss temperatuur van de x-metingen, die 6,7 K bedraagt. 

In Fig. 4.7b staat bet as-grown sample met een gatendichtheid 

van 11, 5 · l020cm·3 • De magnetisatie loopt beneden Tc sterk op. 

Het is opvallend dat de magnetisatie kleiner wordt bij lage 

temperaturen. Er zijn bij lage temperaturen kleine verschillen 

tussen de FC en ZFC metingen. Dit kan duiden op het intreden 

van de spinglas fase. We hebben mogelijk te maken met een 

overgangsfase tussen ferromagnetisme en spinglas fase [OPS92]. 

Dit staat bekend als de reentrant spinglas fase. De curie 

Weiss temperatuur ligt 1,15 K lager dan in de x-metingen. 

Het sample in Fig. 4.7c heeft de hoogste gatendichtheid: 

p77 = 23•1020cm·3 • De magnetisatie is veel kleiner en er lijkt 

een maximum zichtbaar bij 1,8 K. Het sample heeft de spinglas 

f ase maar de temperatuur waar het maximum optreedt ligt 

beneden de freezingtemperatuur Tr = 2,2 K. De freezingtemp

eratuur is gedef inieerd uit de ac susceptibiliteit. De lagere 

Tmax is te verklaren doordat bij een lagere meetfrequentie de 

freezingtemperatuur kleiner is (OPS92]. Ook de amplitude van 

het veld kan een invloed hebben op de freezingtemperatuur 

[ELT89]. 

Aan het as-grown sample van Sn0,96Mn0,04Te zijn ook magnetisatie 

metingen gedaan met de fluxgate magnetometer. De resultaten 

van FC en ZFC metingen bij 10 en 20 Oersted staan in Fig. 4.8. 

Dit zijn de kleinste velden wat mogelijk is. Elke meting is op 

verschillende dagen in de week gemeten. De onnauwkeurigheid in 

het magneetveld bij het laagst mogelijke veld blijkt ongeveer 

50% te bedragen. Bij 10 Oersted is er weinig verschil tussen 

de FC en ZFC metingen. Ook heen en weer gaande metingen bij 

stijgende en dalende temperatuur verschillen 0,2 K. Bij 20 

Oersted verschillen de ZFC en FC metingen duidelijk. De 

overgangstemperaturen verschillen zelfs 1,3 K. Een mogelijke 

verklaring hiervoor is dat de temperatuursmeting niet helemaal 

betrouwbaar is. Er wordt gemeten met een flowcryostaat. Er 

zijn 2 manieren om te temperatuur te regelen. Men kan de 

"flow" instellen of de stook verhitten. De flow is de 

hoeveelheid helium gas, die langs het preparaat stroomt. Met 

de stock verwarmt men de gasstroom tot een bepaalde waarde. 

Bij deze metingen werd de temperatuur met de hand ingesteld. 
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Het kwam nogal eens voor dat de temperatuur instabiel werd, 

zodat de ZFC-metingen niet voldoende betrouwbaar zijn. 
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Fig 4. 8: Fluxgate magnetisatiemetingen aan Sn0,9~n0,04Te 
(p = 11,5•1020 cm-3) bij 10 en 20 Oersted. Open figuren: FC 

meting, gesloten figuren: ZFC meting bij 10 en 20 Oersted. 

Er Zl.Jn aan Sn0,96Mn0,04Te met gatendichtheid 7, 5•1020 cm-3 

hysteresemetingen verricht. De hysterese is heen en weer 

gemeten. Het coercitief veld He is kleiner dan 1 Oersted en is 

nauwelijks waarneembaar. 
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Fig 4. 9: Sn0,96Mn0,04Te: p = 7, 5 • 1020 cm-3
• Hysterese metingen bij 

verschillende temperaturen. 
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Beneden de ordeningsternperatuur gaat de richtingscoeff icient 

M/H naar 1/D. D bedraagt ongeveer 0,078 en is vergelijkbaar 

met de waarde uit de M(T) metingen. 

We vergelijken voor Sn0,96Mn0,04Te de magnetisatiemeting met de 

theorie. In Fig. 4.10 staat de magnetisatie berekend volgens 
het mean field model. Er zijn aanzienlijke verschillen. 

3 .-~--.-~~-.-~--.-~~---.-~~~~-.-~~-.-~--. 

2 
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Fig 4 .10: Magnetisatie van Sn0,96Mn0,04Te (p = 7, 5 • 1020 cm-3 ) 

uitgezet met de theoretisch verwachte waarden uit het mean 
field model. Er is gemeten bij 20, 10 en 5 Oe. 

4. 4 Magnetisatie van Sn0,94Mn0,~ 

Met de Foner is ook de magnetisatie bepaald van Sn0,94Mn0,06Te met 

p = 24,7·1020cm-3
• Het maximum ligt bij 2,6 K. De freezing

temperatuur ligt bij 3,4 K. Bij zeer lage temperaturen zien we 

een verschil tussen FC en ZFC metingen. Boven de temperatuur 

waar het maximum optreedt zien we weer duidelijke verschillen 
tussen FC rnetingen die koelend en opwarmend gemeten zijn. De 
ZFC rnetingen lijken op de x' metingen (zie Fig. 4.4). 

De invloed van de vorrn van het sample op de magnetisatie is 

onduidelijk. 
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Fig 4 .11: Magnetisatie van Sn0,94Mn0,06Te bij 

p = 24, 7·1020cm·3 • Er is gemeten bij een statisch veld van 5, 10 

en 20 Oersted. (0): ZFC meting, (x): FC meting. 

2.s Fasediaqram van SnMnTe 

Het is mogelijk om alle experimentele metingen overzichtelijk 

in een fasediagram te zetten. Experimenteel onderzoek van 

Escorne et al. [ESC85] toont aan dat de mangaan concentratie 

invloed heeft op de magnetische fase (zie Fig. 4.12). Op deze 

samples is geen thermische annealing toegepast. Een spinglas 

fase (SG) wordt gevonden als x < 0,03. Ferromagnetische 
ordening (F) treedt op als x > 0,06. Het reentrant spinglas 
gebied (RSG) treedt op voor x tussen 0,03 en 0,06 bij 

voldoende lage temperaturen. 
Onderzoek in de vakgroep Cooperatieve Verschijnselen toont aan 

dat de.gatendichtheid ook een belangrijke rol speelt voor de 

magnetische fase [JON91]. In Fig 4.13 zien we dat boven de 
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kritische gatendichtheid Pc = 3·1020 cm-3 ferromagnetische 
ordening optreedt. Beneden de kritische gatendichtheid bestaat 

de paramagnetische fase. Bij toenemende gatendichtheid zien we 

dat de f erromagnetische f ase plaats maakt voor de reentrant 
spinglas fase en geleidelijk overgaat in de spinglas fase. Aan 
de rechterkant van de f iguur zien we enkele voorbeelden van 

kanonieke spinglazen. De overgang van ferromagnetisme naar 
spinglas fase is te beschrijven met het RKKY-model. In het 

geometrische model treedt een overgang op als de gemiddelde 
afstand tussen de Mn ionen gelijk is aan Ro· Ro is is de plaats 
waar het eerste nulpunt optreedt in de RKKY-interaktie (zie 

Fig. 2.1). Uit het geometrische model volgt dat we een 

overgang mogen verwachten als x [%] = 0.26 Pt (1020 cm-3 ] 

[VEN93]. Dit is de getrokken lijn in de figuur. 

-... 

RSG 

5 

I (at.'\) 

Fiq. 4.12: fasediagram x vs T voor SnMnTe [ESC85]. 
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Fiq. 4.13: Fasediagram x vs p voor (Pb)SnMnTe [JON91). De 
symbolen met kruisjes zijn paramagnetisch. De gesloten 
symbolen zijn ferromagnetisch terwijl de open symbolen 

spinqlas achtige eigenschappen vertonen. De half gevulde 

symbolen stellen de reentrant spinglas voor. 

Het blijkt mogelijk te zijn de data op een universele curve te 
rangschikken. Hiertoe zetten we de Curie-Weiss temperatuur en 

de temperatuur waar het maximum in x' optreedt, genormeerd op 
de mangaan concentratie uit tegen PE/x (zie Fig. 4.14). Voor PE 
is gekozen omdat de RKKY interaktie voornamelijk door gaten in 

de ~ band wordt opgewekt. Bij pr.fx > 1•1020 cm·3 blijft 9/x 

onqeveer constant op 1,75 K/(% Mn). De plotselinge toename van 

9 boven Pc z ien we voor Pr.Ix < 0, 5 · 1020 cm·3 • Ook voor Tmax/ x tegen 
pr.fx zien we uni verse le curve. Na een maximum bij pr.fx = l · 1020 
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cm·3 zien we Tmax/x constant blijven boven pr.f x = 3 · 1020 cm·3 

[VEN93]. 
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Fiq 4.14: Sn1.xMn1Te: 0.016<x<0.10, 3•1020 cm-3<p<23•1020 cm·3
• 9/x 

(qesloten cirkel) en Tmax/x als funktie van Pr:./X. Open vierkant: 

ferromagneet, half open vierkant : reentrant spinglas en 

gesloten vierkant: spin glas fase [VEN93]. 

Beneden Pr:./X = 1, 5·1020 cm·3 zien we dat Tmax ~ e. We kunnen hier 
dus de ferromagnetische fase verwachten. In het gebied l,5·1020 

cm·3 < Pr:. < 3·1020 cm·3 zien we Tmax/x kleiner worden terwijl 9/x 
constant blijft. Hier treedt een overgang naar de reentrant 

spinglas fase op. Boven pr;fx = 3•1020 cm·3 zien we zowel Tmax/x 

als 0/x constant blijven. Hier treedt de spinglas fase op. 
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HOOFDSTUK 5 CONCLUSIES 

Een belangrijke conclusie die getrokken kan worden uit de 

metingen in het vorige hoofdstuk, is dat de magnetische 

eigenschappen van sn1_xMnxTe afhangen van de mangaan
concentratie en van de gatendichtheid. Uit de ac suscep

tibiliteitsmetingen vinden we voor Sn0 , 92Mn0 , 08Te voor het 

sample met de laagste gatendichtheid een onbekende fase. Het 

sample met p 77 ~ 10•1020 cm-3 vertoont de ferromagnetische 

fase, terwijl voor p 77 ~ 20°1020 cm-3 het sample de reentrant 

spinglas fase vertoont. Sn0 , 90Mn0 , 10Te vertoont de ferromagneti
sche fase. Als de mangaanconcentratie laag is vindt er een 

geleidelijke over-gang plaats van spinglas fase via reentrant 

spinglas naar ferromagnetisme in sn1_xMnxTe. Dit zien we bij 

het varieren van de gatendichtheid het duidelijkst bij x = 4% 

en x = 5% in de dynamische susceptibiliteit. Bij x = 3% en x = 
6% zien we geen tussenliggende reentrant spinglas fase. Oat 

komt omdat de drie gekozen gatendichtheden buiten het 

reentrant spinglas gebied vallen. 

We bespreken enkele experimentele conclusies over de magneti
satie. De overeenstemming tussen fluxgate magnetometer en 

Foner magnetometer is niet bevredigend. Bij de Foner maakt het 

verschil uit of de FC meting wordt gedaan bij stijgende of 

dalende temperatuur. De meetlijnen lijken 0,7 Kelvin verscho

ven ten opzichte van elkaar. Een oorzaak hiervan is niet 
gevonden. De FC meting bij stijgende temperatuur ligt wel 

precies over de ZFC meting. 

Bij de fluxgate zijn er problemen met de temperatuursmetingen. 
De preparaathouder is al eens geijkt met een thermometer door 

Willekens. Toch lijken de enkele metingen wel 1,2 K ver

schoven. Verder is de temperatuur slecht regelbaar met de 

stook en het naaldventiel (zie (LAA92]). Het is praktisch 

onmogelijk om een goede ZFC meting te doen. 

Er zijn drie preparaten Sn0 . 96Mn0 , 04Te met elkaar vergeleken. 
Het sample met gatendichtheid 7,5°1020 cm-3 vertoont een 

ferromagnetische faseovergang, waarbij de Curie Weiss 

temperatuur 0,3 K lager ligt dan in de 
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susceptibiliteitsmetingen. Met dit sample zijn ook 

hystereselussen gemeten. Er blijkt nauwelijks hysterese te 

zijn en het coercitief veld is kleiner dan 1 Oe. 

Toch nemen we aan dat de hysterese het inzakken van x' 
veroorzaakt. Het precieze mechanisme hierachter is onbekend. 

Bij het sample met een gatendichtheid van ll,5•1020 cm-3 zien 

we de reentrant spinglas fase optreden. De ZFC meting neemt 

bij lage temperaturen iets af, hetgeen een kenmerk van de re

entrant spinglas fase is. Dit sample is ook nagemeten met de 

fluxgate magnetometer. 

Het sample met p = 23,6•1020 cm-3 heeft de spinglas fase. Er is 

echter geen verschil zichtbaar tussen ZFC en FC metingen. 

Daarom is er een sn0 , 94Mn0 , 06Te sample onderzocht, die ook de 

spinglas fase vertoont met een hogere freezingtemperatuur. Nu 

zien we bij lage temperaturen wel verschillen tussen ZFC en FC 

metingen. De vorm van de ZFC meting lijkt op de susceptibili

teitsmeting, alleen het maximum ligt beneden de freezingtempe

ratuur. Dit kan het gevolg zijn van de lagere meetfrequentie 

of een ander magneetveld. 

Uit Fig. 4.14 volgt dat wanneer p~/x ligt tussen 1-1020 en 

3•1020 cm-3 we de reentrant spinglas fase verwachten. Beneden 

p~/x = 1•1020 cm-3 komt de ferromagnetische fase voor en boven 

p~/x = 3°1020 cm-3 komt de spinglas fase voor. 
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