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Samenvatting 

In een eerder onderzoek zijn met elektron-spin-resonantie (ESR) metingen verricht naar de 

eigenschappen van de verdunde magnetische halfgeleider Sn1_xMnxTe. Er is toen gekeken 

naar de magnetische anisotropie en de exhange-interactie. Dat onderzoek is tijdens deze 

afstudeerperiode voortgezet met gelijksoortige metingen. Omdat de magnetische 

eigenschappen van SnMnTe sterk van de ladingdragersdichtheid afhangen zijn de metingen 

gedaan aan 3 preparaten met verschillende gatendichtheden en bij temperaturen van T= 1.3 

tot 40 K. Het doel hiervan is het vergroten van de kennis over het optreden van de ·anisotropie. 

Daarnaast is geprobeerd meer inzicht te krijgen in de processen die een rol spelen, bij het tot 

stand komen van het ESR-spectrum. 

Er is bij verschillende temperaturen, lager dan de Curie-Weiss-temperatuur 9, gekeken naar 

de ligging van het resonantieveld. Er treedt verschuiving op als functie van de hoek tussen het 

aangelegde magneetveld en het preparaat. De grootte van de verschuiving is een maat voor 

de anisotropie. Verder leveren deze metingen de hoekafhankelijkheid van de lijnbreedte en 

waarden voor de g-factor en de demagnetiserende factor N. De resultaten zijn vergeleken met 

een quanturnmechanisch model voor de temperatuursafhankelijkheid van de anisotropie. Het 

model blijkt het gemeten verband tussen de anisotropie en de temperatuur redelijk goed te 

beschrijven. Volgens het model geeft de waarde, die bij 1.3 K voor de anisotropie wordt 

gemeten, in goede benadering de waarde voorT= 0. Met deze schatting berekenen we de 

anisotropieconstante a. Er blijkt duidelijk een relatie te bestaan tussen de gatendichtheid van 

een preparaat en deze constante. 

Met behulp van een tweede model is geprobeerd deze resultaten te begrijpen en tevens 

variatie in de lijnbreedte te verklaren. De lijnbreedte dan wordt verondersteld een soortgelijk 

gedrag te hebben als de verschuivingen van het resonantieveld. Het is nog niet gelukt de 

waargenomen variatie van de lijnbreedte afdoende te verklaren. Met behulp van de 

hyperfijninteractie verklaart dit model echter wel de grote waarde van de g-factoren van 

gemiddeld 2.09, waar er in de literatuur melding wordt gemàakt van 2.00. 

Met metingen bij T> 9, wordt uit het verband tussen de lijnbreedte en de temperatuur, een 

waarde berekend voor de exchange-interactiesterktefsd· Daarbij worden ook de resonantie

velden bepaald, waarmee de g-factoren voor deze temperaturen wordt berekend. De 

metingen om de exchange-interactie te bepalen laten een grote onnauwkeurigheid zien. De 

gemeten waarde voor lsdbedraagt gemiddeld 39 ± 9 me V. Ook in het hoge temperatuurregime 

is er sprake van te hoge g-factoren. Het gemiddelde van de g-factoren is 2.06. 
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Abstract 

Duringa recent study properties of the diluted magnetic semiconductor Sn1_xMnxTe were 

researched with ferromagnetic resonance (FMR). Magnetic anisotropy and exchange 

interaction were attended. In this graduation project that study has been continued with 

similar measurements. Because of the strong carrier concentt:ation dependenee of the 

magnetic properties, the measurements have been performed on three samples at 

temperatures between 1.3 and 40 K, each sample differing in hole concentratien. We aim to 

extend the knowledge of accurance of anisotropy. We also have tried to gain more insight in 

the processes affecting the outline of an FMR spectrum. 

At several temperatures below the Curie-Weiss temperature e we have looked at the position 

ofthe resonance lines. When the angle between the applied magnetic field and the sample is 

varied, a line shift is seen. The amplitude of the shift is a measure for the anisotropy. 

Purthermare the measurements give the angular dependenee of the line width and the val u es 

of the g-factor and the demagnetisation factor N. The result of the measurements are compared 

with a quanturn mechanica! model for the temperature dependenee of the anisotropy. This 

model describes the relation between the temperature and the anisotropy reasonably well. 

According to the model the measured value of the anisotropy at T= 1.3 K approximates the 

anisotropy at T= 0 K. With this estimation the anisotropy constant a has been calculated and 

there appears to be a relation between this constant and the hole concentratien of a sample. 

With a second model we tried to understand these results and to explain the variatien of the 

line width. The line width is then supposed to behave similarly to the shift of the resonance 

lines. The variatien of the line width isn't explained effectively but this model, including the 

hyperfine-interaction, does give a good correction for the large g-factors. We found g-factors 

of 2.09 whereas literature comes up with values of 2.00. 

From the relation between the line width and the temperature, with T> a, the value for the 

exchange interaction-strenghtfsdhas been derived. At the samemoment the resonance fields 

have been determined, with which the g-factors forthese temperatures have been calculated. 

The measurements show large inaccuracies. The mean value of fsd is found to be 39 ± 9 me V. 

The g-factors, calculated forthese temperaures, also seem to be too large. The mean value of 

the g-factors is 2.06. 
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1 Inleiding 

1.1 Verdunde magnetische halfgeleiders 

Al geruime tijd wordt er binnen de vakgroep Coöperatieve Verschijnselen van de faculteit 

Technische Natuurkunde onderzoek gedaan naar de magnetische eigenschappen van diluted 

magnetic semiconductors (DMS), waarbij het accent de laatste jaren ligt op (Pb)SnMnTe. DMS, 

oftewel verdunde magnetisch halfgeleiders, zijn halfgeleiders waarin een hoeveelheid 

magnetische verontreiniging is opgenomen. Het gastrooster bestaat meestal uit ionen van 

verschillende groepen van het periodiek systeem. Zo zijn er bijvoorbeeld de 11-V-groep DMS, 

de 11-VI-groep DMS en de IV-VI-groep DMS waartoe (Pb)SnMnTe behoort. De verontreiniging 

kan naast mangaan ook bestaan uit bijvoorbeeld kobalt of ijzer waarbij de hoeveelheden 

uiteenlopen van honderdsten tot enkele procenten. 

De interactie van de magnetische momenten van de vrije ladingdragers met de gelokaliseerde 

magnetische momenten is de basis van het magnetische gedrag van de materialen. De 

interactie blijkt spectaculair af te hangen van de samenstelling van de verbinding. Variatie in 

de samenstelling van de materialen beïnvloedt de bandenstructuur en roosterparameters. Dit 

maakt magnetisch verdunde halfgeleiders zeer geschikt om deze interacties fundamenteel te 

onderzoeken. Tevens ligt het onderzoeksterrein van deze materialen in het minder uitputtend 

onderzochte gebied tussen de metalen en de groep-IV halfgeleiders. 

Binnen de IV-VI-groep DMS is het mogelijk gebleken de ladingdragersdichtheid door middel 

van isotherm 'annealen' te veranderen. De gatendichtheid van (Pb)SnMnTe kan gebracht 

worden tussen grofweg 1019 en 1021 cm-3. De magnetische toestand van deze stofblijkt 

afhankelijk van de concentratie magnetische ionen, de gatendichtheid en de temperatuur. De 

veranderingen in het magnetische gedrag doen zich bij zeer lage temperaturen voor (T< 20 

K). Het materiaal kan zich in een paramagnetische fase, een ferromagnetische fase of in een 

spinglasfase bevinden. De spinglasfase is een magnetische toestand waarin zowel ferro- als 

ook antiferromagnetische interacties een rol spelen, zonder dat één van beide interacties 

dominant is. De magnetische momenten kunnen dan gefrustreerd raken en bij afkoeling in 

een willekeurige richting 'vastvriezen'. Voor een complete inventarisering van deze unieke 

afhankelijkheid van de magnetische eigenschappen van de gatendichtheid wordt gebruik 

gemaakt van magnetisatie-, magnetische susceptibiliteits~, soortelijke warmte-, 

neutronendiffractie- en elektron-spin resonantie (ESR)-metingen. 

In dit verslag wordt een ESR-studie naar de magnetische eigenschappen van Sn0_96Mno.o4 Te 

besproken als functie van de ladingdragersdichtheid en de temperatuur. Het verrichtte 

afstudeerwerk is een vervolg op het stageonderzoek van C. Verschuren [Ver 93]. In de 
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Hoofdstuk 1 

volgende paragraaf staat een algemeen overzicht van de magnetische eigenschappen van 

(Pb)SnMnTe zoals die de afgelopen jaren zijn ontdekt. Dit hoofdstuk eindigt met een overzicht 

van de resultaten van ESR-studies naar IV-VI-DMS. 

Hoofdstuk 2 behandelt de principes van elektron spin resonantie en daarmee samenhangend 

de afhankelijkheid van kristaleigenschappen en temperatuur. Hoofdstuk 3 gaat dieper in op 

de macroscopische eigenschappen. Vervolgens komen de experimenten en de resultaten in 

de hoofdstukken 4 en 5 aan bod. In hoofdstuk 6 worden de conclusies en aanbevelingen 

gegeven. 

1.2 Overzicht van de IV-VI-groep DMS 

1.2.1 Magnetisch gedrag 

Om inzicht te verkrijgen in enkele kenmerken van de ESR-metingen worden de materiaal

eigenschappen en het daaruit voortkomende magnetische gedrag van deze DMS hier kort 

toegelicht. (Pb)SnTe heeft een Na Cl-kristalrooster. Deze structuur bestaat uit twee 

ineengeschoven fee-roosters. Op het ene rooster bevinden zich de (Pb2+) Sn2+-ionen en op 

het andere de Te2--ionen. Neutronendiffractie-metingen laten zien, dat het magnetische 

mangaan in het rooster wordt opgenomen. ESR-metingen laten zien dat het gaat om Mn2+

ionen (L = 0, S = 5/2). Het mangaan substitueert dus de kationen en het gedraagt zich dus 

elektrisch neutraal. De substitutie blijkt geen kwalitatieve invloed op de elektron

eigenschappen van de verbinding te hebben. Andere metingen laten een redelijk homogene 

verdeling van het mangaan zien. Aangezien de mangaanconcentratie hooguit enkele 

procenten bedraagt, is de gemiddelde afstand tussen de Mn2+ -ionen relatief groot. Een gevolg 

hiervan is, dat de indirecte interactiemechanismen dominant zullen zijn over de directe 

'nearest neighbour' interacties [Swa 90]. 

Figuur 1.1: Labels van de assen en de symmetriepuntenvan de Bril/ouin-zones van bet fee-rooster. 
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Inleiding 

De grootste aandacht is in het verleden gegaan naar Pb1_xMnxTe, waarin antiferromagnetische 

interacties en spinglasfasen zijn waargenomen [Tot 70, Kor 83, Esc 84]. De eigenschappen 

kunnen goed worden uitgelegd aan de hand van het antiferromagnetische superexchange 

model [And 591 In schril contrast staan hier de ferromagnetische eigenschappen van Sn1_ 

xMnxTe [Mat 70, Son 761 en van Ge1_xMnxTe [Coc 74] tegenover. Een verklaring kan men 

geven door ervan uit te gaan dat de Ruderman-Kittel-Kasuya-Yosida (RKKY) interactie [Rud 

54, Kas 56, Yos 57] dominant wordt bij hogere ladingdragersdichtheden. Er lijkt een soort 

natuurlijke grens bij ladingdragersdichtheden van ordegrootte 1020 cm-3 te bestaan die 

mangaanhoudende DMS verdeelt in een paramagnetisch en een ferromagnetisch regime. Bij 

gatendichtheden van 1021 cm-3 en hoger en mangaanconcentraties van enkele procenten 

toonden Mauger en Escorne [Mau 87] aan, dat de ordelijk gerangschikte spins in de ferro

magnetische toestand bij verdere afkoeling alsnog in willekeurige richting invriezen. Deze 

overgangsvorm tussen de ferromagnetische en de spinglasfase staat bekend als de re-entrant 

spinglasfase. 

RKKY ·Interactie 

Figuur 1.2: Grafiek van de RKKY-interactiesterkte van een magnetisch ion tegen de afttand tot dat ion. De lijnen 

geven de roosterpunten weer, waar zich andere magnetische ionen kunnen bevinden. 

Een uitgebreide uiteenzetting over het RKKY-model is bijvoorbeeld te vinden in het afstudeer

verslag van M. Willekens [Wil 92]. Het model beschrijft de indirecte interactie tussen de lokale 

magnetische momenten met een onderlinge afstand Ri De interactie verloopt via de mobiele 

ladingsdragers. De interactiesterkte tussen deze twee magnetische systemen wordt aangeduid 

met fsd> de exchange integraal tussen de gaten met s- of een p-achtige golffunctie en de d

elektronen van het mangaan. In een fee-rooster bevinden de omringende roosterpunten zich 

op een bolvormige oppervlakken. De onderlinge afstand tot een volgend ion is dus discreet 

en te schrijven als R1 = a0 (j/2)112, met a0 de roosterconstante en}= 1,2,3, ... het schilnummer. 

De interactiesterkte ]tussen twee lokale magnetische momenten is: 
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(1) 

met m• de effectieve massa van de gaten en kp het Fermi-golfgetaL De formule is grafisch 

weergegeven in figuur 1.2. De RKKY-interactie heeft een oscillerend karakter en is 

afwisselend positief (ferromagnetisch) en negatief (antiferromagnetisch). Worden de 

bandenstructuur van (Pb)SnTe en de vrije weglengte van de ladingdragers in het model 

opgenomen, dan spreken we van het gemodificeerde RKKY-model. De bandenstructuur 

wordt beschreven met twee valentiebanden: één op het L-punt van de Brillauin-zone en één 

langs de 1:-as. Figuur 1.1laat de ligging van het L-punt en de 1:-as van een fee-rooster zien. De 

parabolische 1:-band is twaalfvoudig ontaard en deL-band viervoudig, omdat deze op de rand 

van de Brillauin-zone ligt. 

Story et al. constateerden, dat boven een kritische gatendichtheid (per= 3 x 1020 cm-3) de 

ferromagnetische interactie stapsgewijs toeneemt [Sto 86]. Onder deze drempelwaarde Per zijn 

de interacties zwak antiferromagnetisch. Recente onderzoeken binnen de vakgroep (Jon 91, 

Swa 88] laten zien, dat de meetdata met modelberekeningen aan de hand van het 

gemodificeerde RKKY-model kunnen worden verklaard (zie figuur 1.3). De drempelwaarde 

van de gatendichtheid is gelijk aan het aantal gaten, dat nodig is om de tweede band te gaan 

bezetten. De RKKY-interactie is evenredig met de effectieve massa van de ladingdragers. Bij 

het bezetten van de band met zware gaten neemt de ferromagnetische interactiesterkte 

plotseling toe en gaat domineren over de antiferromagnetische superexchange interactie. Dit 

verklaart het kritische gedrag van de Curie-Weiss temperatuur. 

k o 2 s 4 e (K) 
~-+--+--+--r---~~ 

2 
4~---------~ 

6 

p(1020 cm"3) 

Figuur 1.3: Model voor de bandenstructuur van (Pb)SnTe [Ota 74} en daaraan gekoppeld het verband tussen de 

ladingdragersdichtheid en de Curie-Weiss temperatuur (naar [Swa 90}). 

De RKKY-interactie wordt gedomineerd door een harmonische functie van het produkt tussen 

het Fermi-golfgetal kp- p113 en een gemiddelde afstand R1, mean- x-113 tussen magnetische 

ionen. Het verder vergroten van de gatenconcentratie (p= 1021 cm-3) leidt tot een stijging van 

het Fermi-golfgetal en dus tot een afname van de afstand waar de ferromagnetische RKKY

koppeling overgaat in de antiferromagnetisch. Er ontstaat een competitie tussen ferro- en 
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antiferromagnetische interactie hetgeen kan resulteren in een re-entrant spinglas- of een 

spinglasfase [Mau 87, Jon 92, Wil 92, Ops 92]. In figuur 1.4 staat een magnetisch (p,x)

fasediagram met daarin een karakterisering van de magnetische eigenschappen. 

1c:P 
x • 0 Pi:b.2a-x s'0.12 M'\ Te 
+ ... • V Sl"lt-x M"x Te 

IPAR4 RKKV-FEAROI 

~ 101 
Au(Mn) Cu(Mn) 

0 ... 
~ • Ag(Mn) 

E .... • C1l x ... • • 0 x ... • c 
0 x x x + ., ., . 
0 
c 

..... V •o ~ x 
'Y V 

102 
I RKKY-SGI 

Pc 'IZ 

l<fl lc? 

carrier concentratien (cnï3 
) 

Figuur 1.4: Magnetische karakterisering van verschillende DMS-preparaten [!on 92}. De plusjes en kruisjes staan 

voor paramagnetische en de massieve tekentjes voor ferromagnetische preparaten. De open tekentjes 

staan voor spinglazen en de overige voorre-entrant spinglazen. De getrokken lijn geeft x/PI, = 

constant [Ven 93}. 

De magnetische karakterisering (figuur 1.4) laat zien, dat de overgang van de 

ferromagnetische fase naar de spinglasfase grofweg daar plaatsvindt, waar :xlf>L constant is. De 

waarde van de constante voor de getrokken lijn komt overeen met het eerste nulpunt van 

formule 1. Het modellijkt te kleine waarde te leveren, om een grens aan te geven tussen 

verschillende magnetische toestanden. Deels komt dit voort uit het vinden van een juiste 

beschrijving voor R1, mean• hetgeen een groot probleem blijft [Ven 93, Egg 94]. De interactie met 

het naaste magnetische ion moet samen met de interactie met de verderweg gelegen ionen 

worden bekeken. Een andere oorzaak van het verschil tussen de ligging van de fase

overgangen en de getrokken lijn in figuur 1.4 zou een te lage inschatting van de waarden voor 

de gatendichtheid kunnen zijn. Bij de interpretatie van de Hall-metingen is namelijk geen 

rekening gehouden met de bandenstructuur; er is uit gegaan van isotroop materiaal met 

parabolische banden. De werkelijke gatendichtheid kan tot 50% hoger liggen [Kar 90]. 
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1.2.2 Magnetische resonantie 

Naast het onderzoek naar de specifieke kenmerken van het magnetische gedrag van 

verdunde magnetische halfgeleiders, wordt er al bijna dertig jaar kennis vergaard over de 

kristaleigenschappen met behulp van elektron-spin-resonantie (ESR). Met een uitwendig 

magneetveld wordt de ontaarding van de energieniveaus van de Mn2+- ionen opgeheven. 

Wanneer de opsplitsing overeenkomt met de energie van een aangeboden microgolfquant 

nro, kan resonantie tussen de verschillende magnetische energieniveaus optreden. Dit is de 

zogenaamde resonantieconditie. De resonantie neemt men waar als absorptie van de 

microgolfstraling. De absorptie wordt gemeten als functie van het aangelegde magneetveld. 

Zo verkrijgt men een spectrum van één of meerdere resonantielijnen. Uit de waarden van het 

resonantieveld en de breedte van een lijn is informatie te halen over de magnetische 

eigenschappen van het onderzochte materiaal. De resonantieconditie luidt als volgt: 

(2) 

met g de zogenaamdeg-factor en J.lB het Bohr-magneton. Pifer publiceerde resultaten over 

ESR-metingen aan PbTe, PbSe en PbS gedoteerd met 0.01% mangaan [Pif 671. De g-factor bleek 

zeer dicht bij 2.0 te liggen. Bij 1.3 K lieten de spectra, door de interactie tussen de elektronen 

en de kern van de mangaan-ionen, een karakteristieke hyperfijnsplitsing zien met zes 

resonantielijnen. De waarde van de hyperfijnconstante van PbMnTe werd bepaald op AMn = 

61.2 x 10-4 cm-1. Latere werken aan PbMnTe [Tot 70, Ino 77, Tat81, Let87, Kor89], PbSnMnTe 

[lno 77], GeMnTe [lno 78] en SnMnTe [lno 76, Sto 93] geven gelijkluidende resultaten. Analyse 

van de afhankelijkheid van een spectrum van de oriëntatie, de anisotropie, levert informatie 

over de interactie tussen het kristalveld en lokale momenten, de zogenaamde fijninteractie. 

Voor PbMnTe resulteerde deze analyse door Lettenmayr et al. in een waarde voor de kubische 

fijnstructuurconstante van a = 36.5 x 10-4 cm-1 [Let 87]. Bartowski et al. hebben in het ESR 

signaal de superhyperfijnstructuur waargenomen ten gevolge van de interactie tussen de 

elektronen van het magnetische mangaan en het nucleaire moment van het omringende 

telluur (ATe = 15.4 x 10-4 cm-1 [Bar 86]). 

De lijnbreedte is zo groot ten opzichte van de kubische fijnstructuur dat deze in het ESR

signaal vervaagt. De hyperfijninteractie in Sn1_xMnxTe is bij lage mangaan concentraties (x< 

0.002-0.004) zo sterk (AMn= 56.1 x 10-4 cm-1), dat zes lijnen kunnen worden waargenomen. 

Bij hogere mangaanconcentraties wordt het effect merkbaar van de indirecte interacties tussen 

de mangaan-ionen via de ladingdragers. Er treedt ordening op en tevens neemt de lijnbreedte 

toe, hetgeen leidt tot een vervaging van het lijnenpatroon tot een enkele structuurloze 

resonantielijn. De structuur van de resonantielijn levert dan weinig informatie meer. Echter uit 

de verschuiving van het resonantieveld bij verandering van de oriëntatie is nog steeds een 

waarde van de kubische veldconstante a te halen. Ook bij hogere mangaanconcentraties is 

een g-factor gevonden zeer dicht bij 2.0 [Urb 75, Coc 78, Kor 891. 

De breedte van de resonantielijnen wordt uitgebreid bediscussieerd door Story et al. [Sto 93]. 

De temperatuur en de gatendichtheid blijken belangrijke grootheden te zijn. De kritische 

gatendichtheid verdeelt de preparaten in twee groepen. Verder wordt er onderscheid 
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gemaakt tussen een lage en een hoge temperatuur regime. Bij afnemende temperaturen, lager 

dan enkele Kelvin, blijkt de lijnbreedte in alle meetseries sterk toe te nemen. Tegelijk met de 

toename van de lijnbreedte treedt er een verschuiving van het resonantieveld op, die bij 

gatendichthedenp> Per anisotroop is. Bij temperaturen boven de Curie-temperatuur is er juist 

géén verschuiving van het resonantieveld en wordt er in alle preparaten een g-factor 

gevonden van 2.0. De gatendichtheid van het materiaal is dan bepalend voor het 

temperatuurgedrag van de lijnbreedte. De lijnbreedte van materialen met p <Per blijkt vanaf 

enkele Kelvin nauwelijks nog van de temperatuur af te hangen, terwijl de lijnbreedte voor alle 

preparaten metp >Per zeer sterk met de temperatuur toeneemt. In figuur 1.5 staan enkele 

typische metingen weergegeven van de lijnbreedte als functie van de temperatuur. 
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Figuur 1.5: Lijnbreedte van een ESR-signaa/ als functie van de temperatuur [Sto 93}. 

Het minimum van de lijnbreedte wordt gevonden in de buurt van de Curie-temperatuur van 

het kristal. De lineaire toename van de lijnbreedte met de temperatuur komt voort uit de s-d 

koppeling tussen de lokale spinmomenten en de vrije ladingdragers, het zogenaamde 

Korringa-relaxatiemechanisme. Bij de beschouwing van de s-d exchange interactie dient dan 

ook weer rekening gehouden te worden met de twee-bandenstructuur van het materiaal. 

Voor Sn1_xMnxTe (p = 4-8 x 1020 cm-3) is door analyse van de temperatuurafhankelijkheid een 

waarde van de s-d exchange integraal gevonden vanfsd = 0.18 eV [Urb 75, Coc 78, Kor 89]. 

Herinterpretatie van deze metingen met andere bandenstructuur parameters levert een 

waarde vanfsd = 31 ± 4 me V die overeen komt met in andere experimenten bepaalde waarden 

van 33 ± 2 meV [Sta 931 en 36 ± 4 meV [Ver 931. 
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2.1 Inleiding 

2 De spin 
Hatniltoniaan 

De in dit afstudeerwerk gebruikte techniek heet elektron-spin-resonantie (ESR, zie ook 

paragraaf 1.2.2). Bij ESR bepaalt men, als functie van een uitwendig magneetveld, de absorptie 

van microgolfstraling bij resonantie tussen de magnetisch opgesplitste energieniveaus van 

verschillende spintoestanden. Meestal is een resonantiespectrum behoorlijk ingewikkeld. 

Meerdere elektronovergangen en interactie met kernspin kunnen leiden tot vele 

absorptielijnen. Anisotrope kristalbijdragen voegen daar nog eens afhankelijkheid van de 

oriëntatie aan toe. Om een zinnige uitspraak te doen over de invloed van de verschillende 

bijdragen aan de uiteindelijke vorm van het resonantiespectrum, maakt men in de beschrijving 

van de ligging van de energieniveaus gebruik van een Hamiltoniaan voor één deeltje. Deze 

wordt ook wel de spin Hamiltoniaan genoemd [Abr 70]. 

In zijn meest algemene vorm bevat deze Hamiltoniaan vele termen. De belangrijkste termen 

zijn onder andere: 

- de Zeeman-term van de elektronen met het externe magneetveld, 

- de Zeeman-term van de kern met het externe magneetveld, 

- termen die interactie met het kristalveld beschrijven, 

- de zogenaamde fijnsplitsing en hyperfijntermen afkomstig van de interactie tussen de 

elektronen en het kernmoment van het centrale ion of van omringende atomen. 

De vorm van de spin Hamiltoniaan kan vaak eenvoudig worden geschat met beschouwingen 

over de kristalsymmetrie van het probleem. Bij een hoge graad van symmetrie, zoals bij een 

kubisch kristal, zal een Hamiltoniaan betrekkelijk weinig termen bevatten. Het wordt dan 

relatief eenvoudig om de ligging van de energieniveaus te berekenen. Voor de beschouwing 

van het paramagnetische resonantiespectrum van mangaan in tin-telluride vormt het artikel 

van Low het uitgangspunt [Low 57]. 

2.2 De spin Hamiltoniaan 

Zoals reeds vermeld heeft Sn Te een kubische kristalstructuur. Divalent mangaan heeft met vijf 

3d elektronen een half gevulde schil. Het resulterende baanimpulsmoment is nul, het totale 

elektron impulsmoment) van mangaan is dan gelijk aan S, het totale spinmoment Het Mn2+ 

bevindt zich dus in de 6 Ssn toestand. Het aanbrengen van een magneetveld splitst de 

gedegenereerde energieniveaus in 2S+ 1 verschillende energieniveaus. 
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Hoofdstuk2 

In zijn meest algemene vorm wordt het Zeeman-effect weergegeven als: 

(3) 

Jla = (enl2m~ is het Bohr magneton, Heen van buitenaf opgelegd magnetisch veld eng de, 

mogelijk anisotrope, Landé-factor voor de elektronen. 

Mangaan heeft een nucleair magnetisch moment gelijk aan I= 5/2. De algemene beschrijving 

van de invloed van het kernmoment, die aanleiding is voor de hyperfijnsplitsing, is: 

A is de mogelijk anisotrope hyperfijnconstante, I de kernspin en JlN = (en/2 m/) het 

kernmagneton. De laatste term is de nucleaire Zeeman-term. Deze is in vergelijking tot de 

overige termen klein en wordt daarom verwaarloosd. 

(4) 

De fijninteractie, oftewel de wisselwerking tussen het kristalveld en de magnetische ionen, 

levert een richtingsafhankelijke, dus anisotrope, bijdrage. Van Vleck [Vle 37] heeft laten zien 

dat, in een klassieke beschouwing, de dipool-dipool interactie in kubische kristallen geen 

anisotropiebijdrage levert aan de energie. De bijdrage van de kubische anisotropie is een 

hoger orde effect en wel van de vierde graad. 

In Cartesische coördinaten is de potentiaalterm van de vierde graad met kubische symmetrie 

die aan de Laplace-vergelijkingen voldoet: 

4 4 4 3 4 
x+y+z-sr (5) 

Vergelijking 5 heeft als operator equivalent: 

(6) 

a is de magnetische anisotropieconstante, ook wel de zero-field-splitting parameter genoemd. 

Zonder een extern magneetveld heft het kristalveld de gedegenereerdheid van de 

grondtoestand namelijk gedeeltelijk op. De anisotropie geeft dan aanleiding tot een doublet 

en een quadruplet met een onderlinge afstand van 3a. Het gebruik van mangaan in de 

kubische symmetrie geeft, dat er geen anisotropie is in de g- en in de A-tensor (gxx = gyy = gzz 

en Axx = Ayy = Azz [Abr 70]). Sommatie van de afzonderlijke termen en vereenvoudiging 

vanwege de symmetrie geeft de totale spin Hamiltoniaan voor één deeltje: 

(7) 
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De spin Hami/toniaan 

2.3 Oplossing van de spin Hamiltoniaan 

De ligging van de energieniveaus van één deeltje en daarmee samenhangend, het verschil 

tussen twee energieniveaus, kunnen slechts in bepaalde gevallen met gewone 

storingsrekening analytisch worden bepaald. Onze interesse gaat echter uit naar de 

overgangen bij alle mogelijke hoeken tussen het magneetveld en de kristalassen van het 

preparaat. Debye [Deb 38] en uitgebreider Kronig en Bouwkamp [Kro 39] hebben met behulp 

van machtreeksontwikkeling een uitdrukking voor de energieniveaus gevonden voor een 

systeem met Zeeman-interactie en fijnsplitsing. Voor hoge magnetische velden a<<Jl8Hgeeft 

een machtreeksontwikkeling in a/JlsH de energieniveaus EMvoor spintoestand Mals: 

(9) 

1 ( 5 5 ) a2 
E±~ = ±5JlBH+ zPa± 32 + 96 <p (50 -113<p) JlBH 

2 

( _2_ ~ 2 ) a3 
- 128 + 1152<p ( 113 -705<p + 1075<p ) (JlBH) 2 ± ... (10) 

D 1 5 2 2 2 2 2 2 b'' d e parameter p= - <pen <p = n1 n2 +n2 n3 +n3 n1 waar IJ n1, ~en n3 e 

richtingsecsinussen zijn tussen het magneetveld en de kubische kristalassen. 

Magnatie field (Gauss) -

Figuur 2.1: Energieniveaus voor Mn2+ in Sn Te kristallen volgens Kronig en Bouwkamp. De overgangen doen zich 

voor bij het magneetveld evenwijdig aan de [11 0}-as. 
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Bij bovenstaande formules dient nog de bijdrage voor de hyperfijnstructuur te worden 

opgeteld. Bij voldoende hoge velden: als A<<JlBH; dan is deze bijdrage in een machtreeks in 

A/JlBHte ontwikkelen. Met spintoestand m van de kern wordt deze bijdrage: 

Met deze vergelijkingen zijn nu gemakkelijk alle mogelijke overgangen voor één deeltje te 

berekenen. Er zijn dertig overgangen waarvoor geldt dat I1M = ± 1 en !J..m = 0. De machtreeksen 

convergeren snel bij de magnetische velden die nodig zijn voor resonantie bij drie cm 

microgolf-straling (3300 Gauss). Zowel a{!BHals A/2BJlBHzijn van orde 0.005. Hogere orde 

termen mogen daarom verwaarloosd worden. Door de energieverschillen, berekend met 

vergelijkingen 10 en 11, gelijk te stellen aan de energie van de microgolfstraling bu = BJlBH0, 

leveren de formules de waarden voor het resonantieveld. Na enig schrijfwerk resulteren de 

volgende uitdrukkingen: 

5 3 
2H2 

(12) 

Door de overgangswaarschijnlijkheden te berekenen blijkt, dat de relatieve intensiteit van de 

overgangen evenredig is met S(S+l)-M(M-1). De intensiteiten verhouden zich dus als 

5: 8: 9: 8: 5. Om een duidelijk beeld te krijgen van de invloed van de fijn- en de 

hyperfijninteractie, zijn in figuur 2.2 de resonantievelden bij verschillende oriëntaties van het 

magneetveld weergegeven. De gebruikte waarde voor de kubische fijnsplitsingsconstante is 
a= 50 x 10-4 cm-1, de waarde voor de hyperfijnconstante is A = 56.0 x 10-4 cm-1. 
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Figuur 2.2: Resonantievelden bij verschillende oriëntaties. Hoek 9 is de boek tussen het aangelegde magneetveld 

en de [001} as. 90° komt overeen met de [110} as. Figuur (a) bevat de vijfi:!.M = ±1 resonantielijnen 

bij m = 512, Figuur (b) laat de zes hyperfijn gesplitste lijnen voor M = -5/2 t-7 -312 zien. 

Een spectrum met zoveel resonantielijnen kan slechts worden waargenomen bij zeer smalle 

resonantielijnen en een voldoende grote fijnsplitsing. Vrijwel alle preparaten hebben een 

typische lijnbreedte van dezelfde grootte als of groter dan de fijnsplitsing. De 

hyperfijnstructuur is wel duidelijk zichtbaar als het om preparaten gaat met lage 

gatendichtheden en mangaanconcentraties tot enkele tienden van een procent. De 

onderzochte preparaten bevatten enkele procenten mangaan en hebben een lijnbreedte van 

meer dan honderd Gauss. Het spectrum wordt dan een brede absorptiepiek waaruit vrijwel 

alle structuur verdwenen is. 

2.4 Ordening 

In bovenstaand model is geen rekening gehouden met magnetische interacties tussen de 

lokale spins, noch met enige invloed van de temperatuur. In hoofdstuk 1 is al opgemerkt, dat 

Sn1_xMnxTe bij hogere mangaanconcentraties en gatendichtheden boven de kritische waarde 

ferromagnetisch is. Er zal dan beneden de Curie-temperatuur ordening optreden. Ook het 

aangelegde magneetveld zal de spins een bepaalde oriëntatie willen opleggen. Op hun beurt 

zullen de elektronmomenten de kernmomenten beïnvloeden. Er zal geen sprake meer zijn 

van een uniforme verdeling over de mogelijke spintoestanden. Bij volledige magnetisatie zal 

alleen nog de -5/2 t-7 -3/2 en m = 5/2 overgang zichtbaar zijn. Bij eindige temperaturen en niet 

al te grote magneetvelden zal er een bepaalde verdeling over de verschillende spintoestanden 
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optreden. De bezettingsgraad van een energieniveau met quanturngetal Mwordt gegeven 

door de Boltzmann-factor exp(-.Ej/~1). De verhouding tussen de bezettingsgraden van twee 

opeenvolgende energieniveaus wordt dan: 

(13) 

Voor het magneetveld mag niet de waarde van het aangelegde magneetveld worden 

genomen. Er moet een term voor een exchange veld, die de ferromagnetische interactie 

representeert, bij worden opgeteld. Hierover in de volgende paragraaf meer. De verhouding 

tussen de bezettingsgraden blijkt bij 2 Kelvin ongeveer 12 en bij 4 Kelvin nog maar 2.8 te zijn. 

Wordt er tevens rekening gehouden met het verschil in intensiteit van de verschillende 

overgangen, dan zijn de verhoudingen nog lager. Wanneer de lijnbreedte vele malen groter is 

dan de fijnsplitsing wordt nog steeds één enkele resonantielijn waargenomen. De fijnsplitsing 

is dan nauwelijks van invloed op de bepaling van de lijnbreedte. Zijn zij echter van dezelfde 

ordegrootte, dan kan het beschouwen van het resonantiespectrum als één enkele 

resonantielijn fouten opleveren in zowel de bepaling van het resonantieveld als ook in de 

bepaling van de lijnbreedte. Het voorbeeld gegeven in hoofdstuk 4 laat zien, dat er bij een 

fijnsplitsing van 200 Gauss, een lijnbreedte van 200 Gauss en een verhouding tussen de 

bezettingsgraden van 3.2 een fout in de bepalingvan het resonantieveld en de lijnbreedte van 

respectievelijk 50 en 100 Gauss wordt gemaakt. 

Naarmate de temperatuur verder toeneemt, neemt de mate van ordening af. Ook de kernspins 

kunnen meer dan één mogelijke spintoestand bezetten. Van de fijnsplitsing wordt niet slechts 

één lijn waargenomen maar een sommatie van alle vijf. Bij voldoende brede resonantielijnen, 

bij Sn1_xMnxTe enkele hondereden Gauss, zal er slechts één structuurloze lijn te zien zijn. De 

anisotropie, die bij lage temperaturen wordt waargenomen als een verschuiving van het 

resonantieveld bij verandering van de oriëntatie, zal steeds minder duidelijk te meten zijn. De 

anisotropie blijft daarentegen terug te vinden als een verandering in de lijnbreedte. In de 

volgende paragraaf daarom een beschouwing over de verwachtingswaarde van de 

anisotropie Hamiltoniaan. 

2.5 Allisotropie 

2.5.1 Kubische veldconstante 

Het optreden van de magnetische anisotropie in kubische kristallen is nog steeds een niet 

compleet begrepen fenomeen. In voorgaande paragrafen is duidelijk geworden dat 

desalniettemin a één van de belangrijkste spin Hamiltoniaan parameters is van ionen in de 6 s 
(3 d:;)-toestand. Reeds is vermeld, dat Van Vleck heeft laten zien, dat er in kubische kristallen 

bij een klassieke beschouwing geen bijdrage aan de energie van de magnetische dipool
dipool interactie is. 

De bijdrage van de kubische anisotropie is een hoger orde effect, dat te schrijven is als: 
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(14) 

Om met behulp van een model een correcte waarde van de constante a te schatten wordt er 

gebruik gemaakt van vierde orde storingsrekening. De spin-baan koppeling en soms ook het 

kristalveld worden dan als storings-Hamiltonianen ingevoerd. Het recente artikel over het 

uitgebreide- kristalveld-model van Yu en Tan is nog niet geïnterpreteerd voor SnMnTe [Yu 941, 

maar lijkt een stap in de goede richting om de anisotropieconstante te kunnen schatten. 

De verwachtingswaarde van de Hamiltoniaan in vergelijking 14 levert de gemiddelde bijdrage 

van de anisotropie per deeltje aan de vrije energie. De verwachtingswaarde van de 

Hamiltoniaan is gekoppeld aan de verwachtingswaarde (.s>; de magnetisatie. Dit is een 

indicatie dat de invloed van de anisotropie temperatuurafhankelijk is en gekoppeld is aan de 

Curie-temperatuur. 

2.5.2 Temperatuurafhankelijkheid 

Yosida en Tachiki hebben de verwachtingswaarde van de kristallijne bijdrage in de spin 

Hamiltoniaan berekend [Yos 57]. 

(15) 

Voor de situatie, dat het moleculaire Weiss-veld werkzaam is in de Ç-richting, is deze 

verwachtingswaarde om te schrijven tot een uitdrukking met slechts (Sç 4) en (Sç2). Deze 

richting is vastgelegd met behulp van de richtingcosinussen (n1, n2 en n?). De complete 

afleiding van Yosida en Tachiki is tevens weergegeven in appendix A. De bijdrage van het 

anisotrope deel van de dan verkregen uitdrukking is: 

aN 4 4 4 [35 ( ot 1 ,.<} 2 1 ) 6 ( n1 + n2 + n3 ) 8 ( ->ç) - 5 { .,- ( S + 1) - 3 S ( S + 1) } 

15 1 5 J - 4 { ( ~) - 3 s ( s + 1) } { s ( s + 1) - 6} 

Met Nhet aantal mangaanionen per volume eenheid. De hoekafhankelijkheid wordt 

herschreven met: 

n4
1 + n2

4 + n4
3 = 1-2 (n2 n2 + n2n2 + n2n2) 1 2 2 3 3 1 

Hiermee is de uitdrukking te vinden voor de klassieke anisotropieconstante K1. 

(16) 

(17) 

(18) 

Het is nu zaak de temperatuurafhankelijkheid van K1 uit te rekenen. We gebruiken hiervoor 

de uitdrukkingen voor de magnetisatie van het preparaat. 

(19) 
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Met Es de Brillouin-functie en 

giJ.B~ot 
u= kT 

B 

Er kan worden aangetoond dat voor (sçn+l) de volgende recurrente betrekking geldt: 

Gebruik makend van de relaties 

a u 1( u) -coth- - - 1- coth2-au 2 - 2 2 

kan met behulp van de recurrente betrekking de verwachtingswaarde (Sç~ voor een 

willekeurige waarde van n berekend worden. 

(20) 

(21) 

(22) 

(23) 

u 
<se> = S(S+ 1) + (sç)coth2 C24) 

u u u <st> = 3 (Sç)coth3"2 + 2S(S+ 1) coth2
2 + 2 {S(S+ 1) -1} (Sç)coth2 (25) 

+SZ(S+1)2-S(S+1) 

De totale bijdrage van de anisotropie (vergelijking 18) wordt dan: 

Beneden de ordeningstemperatuur Tc is SnMnTe een ferromagneet. De magnetisatie is dan 

niet alleen afhankelijk van de temperatuur en het aangelegde magneetveld, maar ook van de 

ferromagnetische interactie. Deze interactie is te vertalen in een additioneel magneetveld Hex 

in vergelijking 20. Het wordt dan iets ingewikkelder om een bepaalde waarde Taan de 

bijbehorende waarde u te koppelen. Voor de beschrijving van de ferromagnetische invloed 

volgen we het collegedictaat Magnetisme (Jon 89]. 

Weiss nam voor de verklaring van ferromagnetisme aan, dat de individuele spins een 

exchange-interactie met de andere spins ondervinden, het zogenaamde moleculaire of 

exchange-veld Hex• evenredig met de magnetisatie M. Met de evenredigheidsconstante A., de 

zogenaamde Weiss-constante, is dit te schrijven als: 

(27) 

Net als bij paramagnetisme nemen we aan, dat voorNspins in een veld H geldt: 

(28) 
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met u als in vergelijking 20. Als de anisotropie niet erg groot is en het uitwendige magneetveld 

voldoende sterk zal M parallel aan H staan.Het totale magneetveld wordt dan: 

Htot = H+ Hex = H+ ')..M 

Deze twee vergelijkingen bevatten twee onbekenden: Men A. Gebruikmakend van 

vergelijking 20 met Hr.ot en na herschrijven, vinden we: 

(29) 

(30) 

De Curie-temperatuur wordt nu gedefinieerd als die temperatuur waarbij spontane 

magnetisatie op gaat treden. Dus die temperatuur, bij H = 0 en u ~ 0, waar het middelste- en 

het rechterlid van de eerste afgeleide van vergelijking 30 naar u gelijk zijn. Voor u<<l is 

(S+ 1) 
B5 [Su] = 3 u (31) 

en wordt de ordeningstemperatuur Tc gevonden uit 

(32) 

Na enig herschrijven van vergelijking 30 en substitutie van A door een term met Tc wordt de 

volgende relatie tussen u en Tverkregen: 

(33) 

Als de Curie-temperatuur en de sterkte van het resonantieveld bekend zijn, is het mogelijk om 

bij een willekeurige waarde u de bijbehorende waarden voor Ten K1 te vinden. Uit het 

gevonden verband, zie figuur 2.3, blijkt dat uit de waarde voor de anisotropieconstante bij 0.2 

Tc een goede schatting te berekenen is voor a, de kubische veldconstante bij T = 0 K. 
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Figuur 23: Grafische weergave van de anisatrapieconstante -K1 tegen de temperatuur. Voor deze grafiek is een 

Curie-temperatuur gebruikt van 5.5 Ken een resonantieveld van 033 T 

In de literatuur wordt de anisotropieconstante vaak nog door de magnetisatie gedeeld. Ook 

wij zullen gebruik maken van deze definitie K1/ Mvoor de anisotropie. 
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3 Macroscopische 
beschouvving 

Tot dusver is er nog niets gezegd over de eindige afmetingen van een preparaat. Zaken als 

demagnetisatie en een eindige indringdiepte van het microgolfveld zijn van belang bij de 

interpretatie van een ESR-signaal. Zij beïnvloeden respectievelijk de ligging van het 

resonantieveld en de vorm van de resonantielijn. 

3.1 Demagnetisatie 

In hoofdstuk 2 is het ESR-spectrum voornamelijk besproken aan de hand van een 

microscopische beschouwing. De ligging van de magnetische energieniveaus bleek bepaald 

te worden door de Zeeman-interactie, de fijnsplitsing en de hyperfijnsplitsing. De vorm van 

het preparaat is echter ook van grote invloed op de ligging van het resonantieveld. Er moet 

rekening worden gehouden met demagnetisatie. Plaatst men namelijk een stukje materie in 

een magnetisch veld, dan zal de veldsterkte zowel binnen het materiaal als daarbuiten 

veranderen. Deze veranderingen worden veroorzaakt door de magnetisatie van het materiaal. 

De veldsterkte in het preparaat kunnen we beschouwen als de resultante van het uitwen~ige 

magneetveld en een tweede veld dat samenhangt met de magnetisatie van het preparaat. Dit 

tweede veld werkt de magnetisatie tegen en wordt daarom het demagnetiserend veld 

genoemd. 

In deze paragraaf wordt summier afgeleid, bij welk veld er resonantie optreedt tijdens ESR

metingen aan een plat preparaat. Een uitgebreide afleiding is te vinden in het afstudeerverslag 

van E. van Alphen, die gebaseerd is op de theorie van Valstyn et al. [Alp 91, Val62]. De 

resonantieconditie kan worden herleid tot een uitdrukking die de tweede afgeleide van de 

vrije energie naar de poolcoördinaten van de magnetisatie bevat. De vrije energie is niets 

anders dan de verwachtingswaarde van de spin Hamiltoniaan uit hoofdstuk 2. Bij 

ferromagnetische resonantie worden de kernmomenten door de invloed van de magnetisatie 

geordend en is er geen oriëntatieafhankelijkheid van de hyperfijnsplitsing. De bijdrage van de 

hyperfijnsplitsing aan de vrije energie is dus constant en wordt daarom niet in de beschouwing 

meegenomen. De vrije energie kan als volgt worden geschreven: 

(34) 

Fa is de bijdrage van de anisotropie, F d de bijdrage van de demagnetisatie en FM de bijdrage 

van de magnetisatie. In het hoofdstuk 2 is voor de anisotrope bijdrage afgeleid: 
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(35) 

met a, de kubische veldconstante en Si de Cartesische componenten van de spin langs de 

kristalassen. De definities van de ligging van de kristalassen, de richting van het uitwendige 

magneetveld en van de magnetisatie ten opzichte van de assen van preparaat staan getekend 

in figuur 4.4. Vergelijking 35 kan klassiek worden herschreven tot: 

(36) 

De bijdrage van de demagnetisatie wordt geschreven als: 

(37) 

waarin Nç,",Ç de demagnetiserende factoren zijn langs de assen van het preparaat. De Ç-as 

wordt gedefinieerd als de as loodrecht op het oppervlak. Per definitie is Nç + N11 + Nç = 1. Als 

we Nç = N11 en Nç = Nstellen, dan volgt dat: Nç = N11 = 1/2 Cl- N). We nemen aan dat de 

magnetisatie uniform is in het preparaat: 

(38) 

wordt vergelijking 37: 

(39) 

Voor de bijdrage van de magnetisatie geldt eenvoudigweg: 

(40) 

De totale vrije energie is nu beschreven als functie van het aangelegde magneetveld de 

demagnetiserende factor en de kubische kristalanisotropie. Voor de magnetisatie nemen we 

aan dat deze constant is in het gebied waarin het magneetveld wordt gevarieerd. Er treedt 

evenwicht op als de vrije energie minimaal is. De evenwichtscondities zijn dus: 

()p ()p 

aa = 'd<t> = 0 (41) 

hetgeen betekent, dat de magnetisatie zich in de energetische meest gunstige situatie richt. De 

grootte van de magnetisatie wordt afgeleid uit magnetisatiemetingen bij verschillende 

temperaturen. De resonantieconditie luidt [Smi 55, Lax 62]: 

(42) 

Hoe de anisotropieconstante met behulp van al deze formules uit de metingen kan worden 

bepaald staat beschreven in hoofdstuk 4. 

-20-



Macroscopische beschouwing 

3.2 Lijnvorm 

De geleiding van een preparaat zorgt voor demping van het microgolfveld. Aan het oppervlak 

kan absorptie optreden, waardoor dieper in het preparaat de amplitude van het wisselveld 

steeds verder afneemt. Men spreekt van de indringdiepte. Dit is de afstand tot het oppervlak 

waarover de amplitude van het microgolfveld afneemt tot e-1 maal de waarde van buiten het 

preparaat. De indringdiepte in SnMnTe is in de ordegrootte van micrometers [Ver 931. Als het 

preparaat niet uit poeder bestaat, dan blijkt de geleiding te kunnen leiden tot een sterk 

asymmetrische lijnvorm. Dyson heeft de theorie afgeleid, die de absorptie van een 

microgolfveld in geleidende materialen beschrijft als functie van het aangelegde magneetveld 

[Dys 55, Feh 55]. 

Voor de eenvoud gaat het model uit van de ladingen als dragers van de magnetische 

momenten, die vrij door het materiaal kunnen diffunderen. Een karakteristieke grootheid van 

de deeltjes is de vrije weglengte die op zijn beurt weer is gerelateerd aan een gemiddelde 

botsingstijd. Met deze vrije weglengte/gemiddelde botsingstijd is tevens een tijdsduur afte 

leiden, die nodig is om over de indringdiepte te diffunderen. De indringdiepte ö is als volgt 

gedefinieerd: 

(43) 

Hier is c de lichtsnelheid, o de geleidbaarheid van het preparaat en c.o0 de frequentie van het 

wissel veld. Met vrije weglengte A en Fermi-snelheid vvan de ladingen wordt de diffusietijd T0 : 

(44) 

Ook als T0 < T2 blijft de lijnbreedte gerelateerd aan de inverse relaxatietijd r2-1 van de lokale 

magnetische momenten. De lijnbreedte is niet wezenlijk groter of kleiner voor verschillende 

waarden van T0 . Het quotiënt van de diffusietijd gedeeld door de relaxatietijd bepaalt 

daarentegen de vorm van de absorptielijn. 

De uitdrukkingen van het geabsorbeerde vermogen verkrijgt men door de verandering van de 

magnetisatie aan het oppervlak ten gevolge van het microgolfveld te berekenen. Deze 

berekening bevat een sommatie over alle elektronen die aan het oppervlak komen. Tevens 

wordt er gemiddeld over alle mogelijke magnetische voorgeschiedenissen van die elektronen. 

Dit leidt tot een integratie over de tijd tot een tijdstip ten een integratie over het volume V van 

het preparaat. De uitwerking wordt vereenvoudigd door uit te gaan van een vlak, plat 

preparaat. Indien de dikte klein is ten opzichte van de vrije weglengte en de indringdiepte, 

bijvoorbeeld in geval van een poeder, dan wordt de uitdrukking van het geabsorbeerde 

vermogen P. 

(45) 
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A is de amplitude evenredig met het volume van het preparaatpreparaat en met de amplitude 

van de microgolfstraling, ro0 is de resonantiefrequentie behorende bij het aangelegde 

magneetveld H: nro0= BJ!BH. Zoals te verwachten valt, is dit resultaat geheel onafhankelijk van 

diffusie en levert het de symmetrische Lorentz-lijn met de halve lijnbreedte 1/T2. 

1.0 (a) (b) 
1.0 

0.8 
0.5 

0.6 
a. 

tl. 0.0 1J -a. 
:r: 

0.4 

-0.5 
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-1.0 
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y (H-H0 )T2 y (H-H0 )T2 

Figuur 3.1: Absorptie bij ESR-metingen aan een poeder. Het spectrum is de bekende Lorentz-lifn. 

Om een betere signaaVruis-verhouding te krijgen wordt het magneetveld gemoduleerd en het 

meetsignaal naar een lock-in versterker geleid. De experimenteel waargenomen grootheid is 

dan de eerste afgeleide van het vermogen naar het magneetveld. In de formules is het 

magneetveld beschreven met behulp van de resonantiefrequentie. Als droofdH= 1, hetgeen 

voor onze metingen van toepassing is omdat de Zeemansplitsing de belangrijkste term in de 

Hamiltoniaan is, dan is de eerste afgeleide naar het magneetveld equivalent aan de eerste 

afgeleide naar de frequentie. 

(46) 

De resonantielijn verliest zijn symmetrie wanneer de dikte van het preparaat factoren groter is 

dan de indringdiepte en de vrije weglengte. De absorptie blijkt dan niet alleen van de 

relaxatietijd T2 af te hangen, maar ook van de verhouding tussen de diffusietijd en de 

relaxatietijd Jil = TofTz. Berekeningen aan een dikke vlakke plaat leveren de volgende 

vergelijking voor het geabsorbeerde vermogen [Feh 55]: 
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To{l<i-1)+1-2R
2
x [ 21; ...2 ] 

P = -A 7: 2 4 2 X r2 + K (x+ 1)- 3 
2 [ ( K x- 1) + R ] R~ 1 + x 

(47) 

21l- 2xR
4 

[ 211 ...2 ] } + 2 2 x +K(x+1)-3 
[(Kx-1) +R4

] RJ1+i 

A is nu een term evenredig met de amplitude van het microgolfveld en de oppervlakte van het 

preparaat. Verder zijn: x= (ro-ro0)T2, 1; = (teken van x) [(1 +.x-'2)112 -1]112 en Tl = [(1 +.x-'2)112+ 1]112. 

In figuur 3.2 staan voor enkele waarden van R het geabsorbeerde vermogen en de eerste 

afgeleide weergegeven. 
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y (H- H0 ) T2 r (H- H0 ) T2 

Figuur 3.2: Absorptie bij ESR -metingen aan een dik, geleidend preparaat bij versebillende verhoudingen T [/T2 . 

Figuur 3.2 laat duidelijk zien, dat de diffusie bij de bepaling van het resonantieveld en de 

lijnbreedte niet buiten beschouwing gelaten mag worden. Het resonantieveld van al deze 

Dysonlijnen ligt niet meer op de waarde waar de resonantiekromme deY-as snijdt, maar 

eerder daar waar een maximum optreed. Ook de lijnbreedte is niet zonder meer te bepalen 

uit de afstand tussen het minimum en het maximum zoals bij de Lorentz-lijn, maar juist meer 

uit de halve hoogte van het signaal. De verhouding van het maximum en het minimum ten 

opzichte van de basislijn, de zogenaamde piekverhouding, is ook afhankelijk van de 

verhouding tussen de diffusie- en de relaxatietijd (zie figuur 3.3). Voor de limietwaarden van 

Rblijkt dit quotiënt naar een constante waarde te gaan. De piekverhouding blijkt voor Dyson

lijnen niet kleiner te kunnen zijn dan 2.5. Daar staat tegenover dat een Lorentz-lijn vanwege 

zijn symmetrie altijd een piekverhouding van 1 heeft. 
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Figuur 3.3: Verhouding tussen bet minimum en maximum van een meetsignaal dP!dH voor versebillende T J/T2 . 

In twee limietgevallen wordt de situatie tamelijk eenvoudig. Ten eerste als T0!T2~0. Deze 

situatie doet zich voor bij materialen met een hoge geleidbaarheid en grote relaxatietijden, dus 

als er smalle resonantielijnen optreden. Het geabsorbeerde vermogen en de eerste afgeleide 
worden: 

x C""2 112 _ J?,o ïXi [~1 +x- -1] 
P=-A T C""2 

2 ~1 +x-
(48) 

(49) 

Deze resonantielijnen zijn weer symmetrisch ten opzichte van de centrale waarde van het 

resonantieveld. De lijnbreedte kan bepaald worden uit de halve hoogte van het meetsignaal. 

De piekverhouding is ongeveer 19. 

Het tweede limietgeval, waar de vergelijkingen sterk vereenvoudigd mogen worden, treedt 

op als TofT2~oo. De resonantielijnen zijn relatief breed en door een lagere geleidbaarheid is 

de indringdiepte groter. Deze limiet is van toepassing op SnMnTe. De vergelijkingen worden 
dan: 
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(50) 

(51) 

Aan deze conditie wordt in tin-telluride voldaan. De tweede orde polynoom in de teller van 

vergelijking 51 zorgt voor een verschuiving van het maximum signaal ten opzichte van de 

resonantiefrequentie. De interpretatie van de metingen zal daarom met behulp van 

computerfits geschieden. De kwaliteit van de fit wordt bepaald met de kleinste kwadraten

methode. Minimaliseren van de kwadratensom levert het resonantieveld en de lijnbreedte. 

Eén van de eigenschappen van de kleinste-kwadraten-methode is dat data met een grote 

helling relatief zwaar meetelt. De opgaande en de neergaande flank van een Dyson-lijn 

krijgen dus veel gewicht, hetgeen de bepaling van de lijnbreedte ten goede komt, als er 

duidelijk een piek onderscheiden kan worden. 

3.3 Lijnbreedte 

De lijnbreedte van een ESR-signaal bevat informatie over het relaxatiemechanisme van de 

magnetische momenten (zie appendix B). De spin-baan koppeling is betrokken bij de spin

rooster relaxatie. Omdat Mn2+ -ionen slechts spin en geen baanimpulsmoment hebben, wordt 

een langzame relaxatie verwacht. Bij temperaturen vanaf 15 K wordt in preparaars met een 

gatendichtheid boven de kritische waarde, een lineair verband tussen de lijnbreedte en de 

temperatuur waargenomen. Het temperatuurgedrag van de lijnbreedte wordt meestal 

toegeschreven aan het Korringa-relaxatiemechanisme [Kor 50]. Het verband tussen de 

relaxatietijd T Me van de magnetische ionen naar de elektronen en de temperatuur T is als 

volgt: 

(52) 

metfsdde exchange-integraal, PF de toestandsdichtheid aan het Fermi-oppervlak, No het 

aantal roosterpunten per volume-eenheid en ka de Boltzmann-constante. Indien geen andere 

relaxatiemechanismen dan de Korringa-relaxatie van belang zijn, dan hangen de lijnbreedte 

van een ESR-resonantielijn en de relaxatietijd als volgt samen: 

(53) 

Temperatuuronafhankelijke processen, bijvoorbeeld dipool-dipool-interactie, zorgen voor 

een restbreedte van de resonantielijn. De lijnbreedte wordt daarom voor het gemak 
geschreven als: 

ilH = a+ bT (54) 
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Als de toestandsdichtheid bekend is dat kan de exchange-interactiesterkte uit de helling van 

de lijnbreedte als functie van de temperatuur worden berekend. De toestandsdichtheid is te 

berekenen met de gatendichtheid. We nemen aan dat de conductiebanden parabolische zijn 

en dat het Fermi-niveau diep in de geleidingsband ligt. Er wordt bij lage temperaturen 

gemeten, dus zijn alleen de toestanden beneden het Fermi-niveau bezet. De gatendichtheid 

van een parabolische band is zo, met Ep de Fermi-energie en m• de effectieve massa van de 

gaten te schrijven als: 

(55) 

De toestandsdichtheid wordt gevonden door de eerste afgeleide te nemen van de 

gatendichtheid naar de Fermi-energie. Een gat in de l:-band heeft een effectieve massa van 

rl'l!.• = 1.7 me terwijl de effectieve massa van een gat in deL-band veellichter is: m1• = 0.05 me 

[Kar 90, Sto 90]. Rekening houdend met het verschil van de ontaarding, is het duidelijk dat de 

de valentiebanden niet in dezelfde mate gevuld worden als Ep wordt vergroot, wanneer de 

gatendichtheid boven de kritische waarde ligt. 

In de berekeningen verwaarlozen we de bijdrage van de lichte gaten. Met Ptot• de met Hall

metingen bepaalde totale gatendichtheid en N de ontaarding van de l:-band, wordt gevonden 

dat: 

(56) 

Voor Aot >Per stellen we A= 3 x 1020 cm-3 en is met behulp van de vergelijkingen 52 en 53 

de waarde van de exchange-integraalfsd eenvoudig te berekenen. 

De verschillen binnen de temperatuursafhankelijkheid van de lijnbreedte (zie figuur 1.5) 

kunnen goed met het twee banden model worden verklaard. Indien de ladingdragers

dichtheid kleiner is dan de kritische gatendichtheid, dan dragen alleen de lichte gaten bij aan 

de het Korringa-mechanisme. Ten gevolge van de kleine toestandsdichtheid in deL-band, kan 

de Korringa-bijdrage kleiner zijn dan de restwaarde van de lijnbreedte. Dit levert dan een 

lijnbreedte op die vrijwel onafhankelijk is van de temperatuur. In preparaten metp> Per is de 

toestandsdichtheid veel groter hetgeen resulteert in een sterkere temperatuursinvloed. Omfsd 

uit te rekenen verwaarlozen we dus de bijdrage van de lichte gaten en gaan we uit van een 

twaalfvoudig ontaarde en, hoewel dit niet geheel correct is, parabolische :E-band. 

-26-



4 Experiment 

4.1 Inleiding 

De metingen zijn verricht aan drie preparaten. De preparaten zijn afkomstig uit één groei. Uit 

dezelfde groei is ook het preparaat afkomstig, dat door C. Verschuren onderzocht is [Ver 931 

De preparaten zijn gemaakt via de Bridgeman-groeimethode. Daarna zijn ze isotherm 

geanneald om de gatendichtheid te veranderen. In het afstudeerverslag van M. van Opstal 

staat een uitgebreide beschrijving van deze technieken [Ops 921 De gatendichtheid is 

gemeten met behulp van Hall-metingen volgens de Van der Pauw-methode [Wil 92]. Na 

uitlijning met behulp van röntgendiffractie, zijn er bij verschillende temperaturen ESR

metingen verricht. Met een computer worden alle resonantiespectra opgeslagen. Voor 

verdere verwerking is van elk spectrum het resonantieveld en de lijnbreedte bepaald. 

Modelberekeningen aan het resonantieveld als functie van de hoek leveren een waarde voor 

de anisotropieconstante a en uit de temperatuurafhankelijkheid van de lijnbreedte volgt een 

waarde voor de exchange-integraal. In het verslag van Verschuren staat een compleet 

overzicht van de meetmethode en de opstelling. Voor de duidelijkheid worden hieronder de 

meest relevante zaken herhaald. 

4.2 Preparaten 

De preparaten zijn afkomstig uit een éénkristal Sn1_xMnxTe. De fractie mangaan is met 

chemische analyse bepaald op 0.04. De eerdere metingen zijn verricht aan een 'as grown' 

preparaat met een gatendichtheid van p = 9.8 x 1020 cm-3. De gatendichtheden van de nu 

onderzochte preparaten zijn door middel van isotherme anó.ealing veranderd. Het kristal 

wordt daarbij gedurende lange tijd verhit in aanwezigheid van een damp, die rijk is aan tin of 

telluur, al naar gelang de gatendichtheid moet worden verlaagd of verhoogd. Omdat ESR een 

zeer gevoelige techniek is, gebruiken we liefst een homogeen kristal. Het annealen 

verslechtert de homogeniteit van een kristal wat lijnverbreding of zelfs vormverandering van 

de resonantielijn tot gevolg kan hebben. 

Tabel4.1: Gatendichtheden van de onderzochte preparaten. 

Naam van het preparaat Pn 1'293 
1020 cm-3 1o2° cm-3 

810 5.7± 0.4 4.5± 0.2 

81R 5.6± 0.2 4.14 ± 0.1 

815 13.1 ± 0.3 13.4 ± 0.3 
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In tabel4.1 staan de gatendichtheden, zoals die zijn gemeten met de Hall-opstelling. De 

gatendichtheid isbepaald bij kamertemperatuur en in vloeibare stikstof. De preparaten Q en 

R zijn met tin geanneald en zullen volgens het fasediagram uit hoofdstuk 1 ferromagnetische 

eigenschappen hebben. PreparaatSis vacuum geanneald en zal zich als eenre-entrant 

spinglas gedragen. 

Voor de bepaling van de anisotropieconstante is zoveel mogelijk informatie over de oriëntatie 

van een preparaat gewenst. Het vergelijken van een röntgendiffractie-foto met bekende 

diffractiepatronen geeft informatie over de ligging van de kristalassen in het preparaat. Na 

herhaaldelijk schuren en fotograferen is de [1 1 0]-as loodrecht op het preparaatoppervlak 

komen te liggen. Het preparaat heeft dan typische afmetingen van 5 bij 5 mm bij een dikte van 

0.5 mm. In het vlak van het preparaat liggen de onder andere [-11 0] en de [0 0 1]-as. Een 

markeringsstreepje wordt op het preparaat aangebracht om het in de gewenste oriëntatie in, 

de resonantieholte aan te kunnen brengen. Het preparaat wordt met wat GE-lak tegen de 

wand van de resonantieholte geplakt en zo gedraaid, dat het markeringsstreepje op het oog 

parallel aan één van de randen van de trilholte loopt. 

4.3 Meetopstelling 

De meetopstelling, zie figuur 4.1, bestaat uit een ESR-spectrometer, type Varian V-4502-12, 

een magneetsysteem, twee kryostaten en een computer met een ADC-interface, zoals 

hieronder is weergegeven. 

klystron 

microgolfbrug 

' I 

I 
trilholte 

helium en 

stikstof kryostaten 

draaibare 

magneten 

Figuur 4.1: Schematische weergave van de meetopstelling. 
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4.3.1 Spectrometer en magneetsysteem 

De gebruikte spectrometer is een X-band microgoltbrug. De benaming X-band duidt op de 

breedte van de golfpijpen: 3 cm. Deze breedte houdt verband met de golflengte van de 

straling die door de golfpijp getransporteerd kan worden (112 A.< 3 cm< A.). De 

microgolfstraling heeft dan een frequentie van iets minder dan 10 GHz. De uiteindelijke 

frequentie wordt bepaald door de eigenfrequentie van de trilholte en is temperatuur 

afhankelijk. Een AFC (automatic frequency contraD-eenheid houdt de frequentie van de 

microgolfsrtaling constant. Voor een preparaat met g = 2.0 treedt er resonantie op, bij een 

uitwendige magnetische veldsterkte van ongeveer 3.3 kGauss. 

Figuur 4.2: Magnetische veldlijnen in de trilholte. Het preparaat zit op een plaats waar bet wisselveld maximaal is. 

De spectrometer meet de verandering van het geabsorbeerde microgolfvermogen als functie 

van de externe veldsterkte. Het magneetsysteem is draaibaar opgesteld en uitgerust met twee 

modulatiespoelen. Deze spoelen superponeren een modulatieveld op het 'statische' externe 

magneetveld. De modulatiefrequentie is 200 Hz. Ook het absorptiesignaal uit de 

detectiediode wordt hierdoor gemoduleerd en is dus geschikt voor verwerking met een lock

in versterker. Het uitgangssignaal van de lock-in versterker, die de frequentie van de 

modulatie gebruikt als referentie, is nu evenredig met de afgeleide absorptie naar het 

magneetveld. Door over een voldoende lang tijdsinterval te middelen, dus door de RC-tijd van 

de lock-in versterker voldoende groot te kiezen ('tRc"" 1 s), wordt de signaaVruis verhouding 

sterk verbeterd. 

De lijnbreedte van het signaal is typisch 200 à 300 Gauss. Dit is ongeveer de breedte op halve 

hoogte van de resonantiepiek Het gehele veldbereik, waarbij nog absorptie van een 

resonantielijn meetbaar is, is meer dan 1 kGauss breed. De verschuivingen van het 

resonantieveld, bij draaiingen van het magneetveld ten opzicht van het preparaat, bedragen 

ongeveer 300 Gauss. Al met al moet de externe veldsterkte over een breed gebied gevarieerd 

worden. De metingen worden gedaan door de magnetische veldsterkte vanaf een bepaalde 

-29-



Hoojdstuk4 

langzaam op te laten lopen. Het bereik van een 'sweep' bedraagt 2.5 kGauss om een centraal 

ingestelde waarde van 3.3 kGauss. Ter controle van de ingestelde centrale waarde van het 

magneetveld is er in de trilholte een beetje diphenyl-picryl hydrazyl (DPPH) aangebracht. 

Deze stof heeft een vrije radicaal met een g-factor van 2.0036 en een zeer smalle resonantielijn. 

Als de frequentie van de microgolfstraling bekend is, dan is het magneetveld te ijken aan de 

ligging van het DPPH-piekje. 

4.3.2 Kryogene mogelijkheden 

De trilholte wordt omgeven door twee kryostaten. De buitenste kryostaat is open en wordt 

gevuld met vloeibare stikstof. De binnenste kryostaat, met daarin de golfpijp en de trilholte, is 

aangesloten op het vacuumsysteem van de vakgroep. Deze wordt gevuld met vloeibaar 

helium. De druk in de binnenkryostaat bepaalt het kookpunt van het vloeibare helium en dus 

de temperatuur in de kryostaat. De temperatuur van het preparaat kan zo uren lang op elke 

willekeurige waarde tussen 1.3 en 4.2 Kelvin worden gehouden. De nauwkeurigheid is 

daarbij in de orde van hondersten Kelvin. De temperatuur wordt bepaald met een vierdraads 

weerstandsbrug en een geijkte NTC-weerstand, die is aangebracht op de trilholte. De 

temperatuur is dan in de ijktabel te vinden voor een bepaalde waarde van de weerstand van 

het element. 

In de gasvormige fase is de heliumstroom niet precies te regelen. Tevens ontbreekt er een aan 

de temperatuur gekoppelde stookinstallatie. Daardoor is het niet mogelijk een vaste 

temperatuur in te stellen voor hogere temperaturen dan 5 K. Het systeem is dus maar beperkt 

bruikbaar voor temperaturen hoger dan het kookpunt van helium. Met handmatig aan en uit 

zetten van een 250 Watt gloeilamp kan de temperatuur, boven 15K, enigzins constant worden 

gehouden. De nauwkeurigheid bedraagt dan ongeveer 1 K. Temperaturen tussen 5 en 15 

Kelvin zijn met deze opstelling niet voldoende lang stabiel in te stellen. Boven 40 K zijn de 

meetsignalen zo zwak dat deze geheel in de ruis verdwijnen. De metingen worden dus 

verdeeld in een laag temperatuurregime van 1.3 tot 4.2 Kelvin en een hoog 

temperatuurregime van 15 tot 40 Kelvin. 

4.3.3 Verzamelen van meetgegevens 

Voorheen werden de uitgangssignalen op papier vastgelegd met een XY-schrijver. 

Tegenwoordig worden de signalen, na versterking en met een offset-verschuiving, door een 

analoog/digitaal converter (ADC) omgezet en door een computer verwerkt. Na de meting 

voert het meetprogramma een kleine ruismiddeling uit. De gereduceerde data, ongeveer 450 

meetpunten, wordt samen met enige informatie over de meting opgeslagen. De informatie 

bestaat uit onder andere de naam van het preparaat, het veldbereik, de temperatuur en de 

hoekinstelling van het magneetveld. 
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Figuur 4 3: Gafiscbe weergave van een typische ESR -meting. 

In figuur 4.3 is een voorbeeld van een ESR-meting weergegeven. De cirkeltjes geven de 

signaalstekte aan. De rechte lijn is de zogenaamde basislijn. Door allerlei oorzaken kan de 

nullijn, de lijn die gemeten zou worden zonder een absorberend preparaat, een stijgend af een 

dalend verloop hebben. De andere getrokken lijn is de theoretische Dyson-lijn, die het beste 

door de meetdata getrokken kan worden. 

De tijdsduur die nodig is om één meting te doen, is afhankelijk van een aantal factoren. Bij 

veel ruis in het meetsignaal is het verstandig een grotere RC-tijd te kiezen voor de lock-in 

versterker. Dit verbetert de signaallruis verhouding, maar beperkt ook de snelheid waarmee 

het veldbereik kan worden doorlopen. Wordt een meting ten opzichte van de RC-tijd, te snel 

uitgevoerd, dan zal een deel van de informatie door de middeling verloren zijn gegaan. Voor 

de metingen in het hoge temperatuur regime is een grote versterking vereist. Ook de ruis 

wordt versterkt dus moet er een grotere RC-tijd worden gekozen om de ruis weg te middelen. 

Een geschikte meettijd is dan 10 minuten, hetgeen de nauwkeurigheid van de 

temperatuursinstelling echter niet ten goede komt. 

Een tweede factor voor de beperking van de snelheid waarmee gemeten kan worden, is de 

traagheid van het magneetsysteem. Als het veldbereik van 2.5 kGauss in één minuut wordt 

doorlopen, dan is merkbaar, dat het magneetveld de aansturing door de voeding niet meer 
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kan volgen. Dit verschijnsel uit zich in een verschuiving van het DPPH-piekje van enkele 

tientallen Gauss. Wordt er altijd met een oplopende veldsterkte gemeten, dan vertonen alle 

metingen een verschuiving in dezelfde richting. 

4.4 Verwerking van de ESR-metingen 

Gedurende dit afstudeerwerk zijn er twee computerprogramma's aangepast om de ESR

metingen te verwerken. Allereerst is het programma voor de Dyson-lijnfit aangepast om de lijn 

voor verschillende verhoudingen tussen de difussietijd en de relaxatietijd te kunnen 

berekenen. Daarna is het programma aangepast waarmee het anisatrapieveld wordt 

berekend. Door het zoeken naar het resonantieveld iets slimmer te laten verlopen en het 

overbodige deel van de bibliotheekprocedure uit het programma te halen duurt een enkele fit 

op een gewone 486 PC nu ongeveer anderhalve minuut, in plaats van een kwartiertje op het 

werkstation. 

4.4.1 Dyson-fit 

In het vorige hoofdstuk is duidelijk gemaakt, dat de resonantielijnen worden beschreven door 

de theorie van Dyson. Het resonantieveld Hres en de lijnbreedte LlHworden bepaald door de 

meetdata te fitten met een Dyson-lijn, die wordt afgeleid uit vergelijking 47 (zie appendix C). 

Een schatting voor de verhouding tussen de diffusietijd en de relaxatietijd [Ver 93], levert een 

waarde groter dan 10. De meetdata kan dan gefit worden met de theoretische lijn met een 

piekverhouding van 2.5 (vergelijking 50). Gebruikmakend van deze limiet met de verhouding 

tussen de diffusie- en de relaxatietijd naar oneindig, komen de gevonden waarden voor het 

resonantieveld systematisch iets hoger te liggen en neemt de breedte van de Dyson-lijn iets 

toe. 

Naast de twee onbekende grootheden wordt er gefit met nog drie parameters. Dat zijn een 

schaalfactor voor de amplitude van het signaal, een verticale offset en een correctie voor een 

helling in de basislijn. De fitprocedure maakt gebruik van de kleinste kwadraten methode. Dit 

heeft tot gevolg dat de meetpunten, die in vertikale richting ver van de theoretische lijn af 

liggen, zwaarder meetellen in de bepaling van de parameters. De plaatsen waar de afgeleide 

absorptie sterk verandert, bijvoorbeeld op de flanken van de resonantiepiek, zijn dus van 

grote invloed op de fit. Na uitvoering van de fitprocedure worden de meting en de berekende 

kromme op het beeldscherm weergegeven. Er kan dart visueel worden nagegaan in hoeverre 

de theoretische lijn overeenkomt met de gemeten curve. 

4.4.2 Anisotropiefit 

De waarde van de anisatrapieconstante wordt bepaald uit een serie metingen met een 

variabele hoek van het magneetveld bij een vaste temperatuur. De magneetpolen zijn 

draaibaar van -100° tot +100°. De draaiing heeft de trilholte als middelpunt, waarin het 

preparaat tegen een smalle zijde is geplakt, zie figuur 4.2. Het magneetveld staat bij een 

instelling van 90° loodrecht op het oppervlak. Bij 0° lopen de veldlijnen dan evenwijdig aan 
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het vlak. In figuur 4.4 staat uitgebeeld met welke hoeken de ligging van de kristalassen wordt 

beschreven en wat de ligging is van het magneetveld en de magnetisatie. Hoek~ wordt 

bepaald door de oriëntatie, waarop het preparaat is aangebracht, hoek a. geeft de stand van 

de magneetpolen weer. 

z 
[001] 

x 

x 
[100] 

H 

Figuur 4.4: Definitie van de gebruikte boeken. Het x, y, z assenstelsel komt overeen met de kristalassen en~, 11, Ç 
met de assen van bet preparaat, dat bier is weergegeven als een vierkante plaat. 

Een meetserie bestaat uit 21 ESR-metingen, als a. steeds over 10° geroteerd wordt. Bij iedere 

hoekinstelling zijn het resonantieveld Hres en de lijnbreedte .1-Hbepaald. Met behulp van een 

computerprogramma wordt de waarde van de anisatrapieconstante bepaald uit een fit van 

een theoretische lijn door de gemeten punten van Hres als functie van hoek a.. De lijn kan 

worden bepaald uit de uitdrukkingen voor de vrije energie en de resonantieconditie uit 

paragraaf 3.1. 

Tijdens het fit-proces worden de startwaarden van de parameters êên voor êên aangepast, 

totdat de kwadratensom van het verschil tussen de meetpunten en de theoretische lijn niet 

meer vermindert. De fitprocedure kent 3 relevante parameters. Deze parameters zijn: het 
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anisatrapieveld K1!M, het demagnetiserende veld Hd en het centrale resonantieveld (1iro/ gJ.tB)2. 

Daarnaast kunnen vier hoeken worden gevarieerd. Deze vier hoeken geven de oriëntatie van 

het preparaat en het kristalrooster weer. 

De hoeken zijn als volgt gedefinieerd. Het vlak van het preparaat ligt in het s11-vlak. De 

normaal op het oppervlak is de Ç-as. De hoeken en en <i>n geven de ligging van deze 

preparaatassen ten opzichte van de kristalassen x, yen z, waarbij gegeven is, dat de 11-as in 

het xy-vlak ligt. De preparaten, waaraan in dit onderzoek is gemeten, zijn zo bewerkt, dat de 

[1 1 0]-as vrijwelloodrecht op het oppervlak van het preparaat ligt. Dan geldt dat en = 90° en 

<i>n "'45o. 

De hoeken a. en P (a.' en P' in het xyz-assenstelsel) geven de richting aan van het uitwendige 

magneetveld. De waarden van a. zijn de hoekinstellingen van de magneetpolen en staan dus 

gegeven in de meetdata. p is geeft de oriëntatie weer waarover gemeten wordt en is dus 

afhankelijk van hoe het preparaat is opgeplakt. Er worden twee oriëntaties gemeten: 

- oriëntatie 1: P = 90°; rotatie van [11 0] over [0 1 0] naar [-11 0] in vlak en dan via [-1 0 0] 

naar [-1-1 OL 

- oriëntatie 2: p = 0°; rotatie van [11 0] over [1 11] naar [0 0 1] in vlak en dan via [-1 -1 -1] 

naar [-1 -1 0]. 

Het programma houdt rekening met de /:ia. = 90° verschil tussen de definitie van a. in het 

programma en de schaalaanduiding op de polen van de magneet. Een iets scheve plaatsing 

van de trilhol te, of door het preparaat iets scheef op te plakken, wijken de werkelijke waarden 

systematisch enkele graden af van de hierboven genoemde waarden. De in figuur 4.4 

getekende hoeken e en <p worden in het programma gebruikt voor de richting van de 
magnetisatie. 

4.5 Afwijkingen in de lijnvorm 

In hoofdstuk 2 is duidelijk gemaakt, dat een ESR-meting niet één enkele resonantielijn laat 

zien, maar dat het resonantiespectrum de resultante is van meerdere lijnen. Door magnetische 

ordening wordt de bezetting van de mogelijke spintoestanden een temperatuurafhankelijke 

verdeling opgelegd. Met de Boltzman-factor, vergelijking 13, is te schatten dat bij 4 Kelvin de 

bezetting van de S = -5/2 spintoestand 2.8 maal groter is dan die van de S = -3/2 toestand. 

Rekening houdend met de relatieve intensiteit van de resonantielijnen kan de amplitude van 

de -3/2 H -1/2lijn dan half zo groot zijn als de amplitude van de -5/2 H -3/2lijn. Door de 

fijnsplitsing kunnen de resonantievelden tot 200 Gauss uiteen liggen voor een waarde van a 

van 50 cm-1 (zie figuur 2.2). Met een lijnbreedte van 200 Gauss heeft dit grote consequenties 

voor de vorm van het spectrum. Dat is te zien in figuur 4.5. Voor deze figuur zijn een aantal 

Dyson-lijnen met een lijnbreedte van 200 Gauss berekend en twee aan twee bij elkaar op 

geteld. De sterkste lijn ligt steeds bij 3300 Gauss en de tweede lijn bij respectievelijk 3100, 
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3200, 3300, 3400 en 3500. Ligt de tweede lijn bij 3300 Gauss dan geeft dit natuurlijk een Dyson

kromme met een grotere amplitude. In de andere gevallen heeft de resultante van de lijnen 

duidelijk een andere vorm. 

Geven we de computer opdracht het resonantieveld en de lijnbreedte van deze krommen te 

bepalen, zoals in paragraaf 4.4.1 is besproken, dan levert dit waarden op van het 

resonantieveld en de lijnbreedte, die aanzienlijk afwijken van die van de sterkste lijn in de 

grafiek. Bij een onderlinge verschuiving van 100 Gauss levert de fit een enkele Dyson-lijn die 

30 Gauss is verschoven ten opzichte van de sterkste lijn. De gevonden waarden staan in tabel 

4.2. De afwijkingen in het resonantieveld zijn van dezelfde ordegrootte als de verschuivingen 

door de anisotropie en het demagnetiseren de veld. De verschuiving wordt al merkbaar als de 

resonantiewaarden nog niet ver uiteen liggen. 

2.0 

1.5 

1.0 

~ -.g. 0.5 

0.0 

-o.5 

-1.0 l...---L.-....L--'-----l..--L--L---L.--L--L---1...--L.....__.jL---L.----l 

2600 2800 3000 3200 3400 3600 3800 4000 

H(Gauss) 

Figuur 4.5: Vijf spectra van de resultante van twee Dyson-lijnen met een lijnbreedte van 200 Gauss. De sterkste 

lijn ligt bij 3300 Gauss. De tweede lijn beeft een half zo grote amplitude en ligt bij respectievelijk 3100, 

3200, 3300, 3400 en 3500 Gauss. 

De kwaliteit van de lijnen in de bovenstaande figuur doet niet onder voor de meeste metingen. 

In de verrichtte metingen zijn er grotere afwijkingen gevonden. De top is vaak afgeplat en de 

opgaande flank te steil of het dal is te diep of juist niet diep genoeg. De werkelijkheid is veel 

ingewikkelder. De resonantiespectra bestaan uit vijflijnen en die lijnen hoeven niet eenzelfde 

lijnbreedte te hebben. De 1/2 t-7 -1/2 overgang zal bij toenemende temperaturen steeds 

belangrijker worden en de anisotropie zal steeds minder goed te bepalen zijn aan de hand van 

de verschuiving van het resonantieveld. De anisotropie uit zich dan in verandering van de 

lijnbreedte. 
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Tabel4.2: Fitparameters van van de theoretische krommen uit figuur 4.5. 

Hres van de tweede lijn Hres·Dyson dH-Dyson 

(Gauss) (Gauss) (Gauss) 

3100 3254 274 

3200 3269 224 

3300 3300 200 

3400 3331 225 

3500 3350 302 

De verandering in de lijnbreedte is overduidelijk. Bij het onderzoeken van de 

temperatuurafhankelijkheid van de lijnbreedte rond de Curie-temperatuur, moet dus terdege 

rekening gehouden worden met de fijninteractie in het kristal. Niet uitgesloten wordt dat ook 

de hyperfijninteractie een zelfde invloed heeft op de lijnvorm. Deze laten we voorlopig echter 

buiten beschouwing, omdat we hier alleen een beeld wilden krijgen van de grootte van de 

onzekerheid in de metingen. 
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5 Resultaten ESR-
metingen 

In dit hoofdstuk staan de metingen uitgewerkt, zoals die zijn verricht aan de drie preparaten. 

Het eerste deel van het hoofdstuk gaat over het lage temperatuurregime, waarin naar de 

anisotropie wordt gekeken. Het tweede deel behandelt het hoge temperatuurgebied, waarbij 

het verband tussen de temperatuur en de lijnbreedte centraal staat. De discussie aan het eind 

van het hoofdstuk kijkt terug op de meetmethode en de optredende meetfouten. 

5.1 Anisotropiemetingen 

Voor de temperaturen waarbij anisotropie wordt onderzocht is het geabsorbeerde vermogen 

relatief groot. Het signaal hoeft niet veel versterkt te worden en dat uit zich in ruisarme 

signalen. Een typische meting is afgebeeld in figuur 5.1. Het slingertje boven aan de 

resonantiepiek is het resonantiesignaal van het DPPH. 
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Figuur 5.1: Een typisch voorbeeld van een redelijk goede meting bij lage temperaturen (preparaat S, oriëntatie 2, 

bij 1.9 K). De opgaandeflank is iets te steil, de top te platen de piekverhouding 2.0. 
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De benaming van de oriëntaties in dit hoofdstuk zijn als in paragraaf 4.4.2. Bij oriëntatie 1 is 

gemeten met als in vlak richting de [1 -1 0]-as. Bij oriëntatie 2 is dit de [0 0 1]-as. 

Vanwege de grote signaallruis verhouding zijn de metingen aan preparaat Q verricht met een 

meettijd van 1 minuut. Met een eventuele verschuiving van het resonantieveld is rekening 

gehouden. Met behulp van het signaal van de DPPH-piek zijn de waarden gecorrigeerd. 

De gemeten krommen zijn slechts zelden zeer goed te beschrijven met een Dyson-kromme. 

Volgens het model van Dyson heeft één enkele resonantielijn in een geleidend preparaat een 

piekverhouding groter dan 2.5. De piekverhouding is echter vaak kleiner dan 2.5. De kwaliteit 

van de metingen aan preparaten Q en R zijn bij de tweede oriëntatie (Q2 en R2) zo slecht, dat 

de verwerking door de computer van de hoekmetingen geen zinnige waarden oplevert voor 

de anisotropie. In paragraaf 5.3 zal verder naar dit probleem worden gekeken. 

5.1.1 Anisotropieconstante 

In de figuren 5.2 en 5.3 is te zien, dat het resonantieveld bij lage temperaturen anisotroop is. 

Elke oriëntatie van een preparaat heeft zijn eigen karakteristieke hoekafhankelijkheid. Het 

resonantieveld Hees als functie van <X is voor zes verschillende temperaturen (van 1.3 tot 4.2 K) 

gemeten. Met het programma, dat is beschreven in paragraaf 4.4.2, proberen we uit een serie 

metingen een waarde voor het anisotropieveld te vinden. In de figuren is ook de lijn 

afgebeeld, die de meetserie het beste benadert. 

Ook dit programma maakt gebruik van de kleinste kwadraten methode. Verder maakt het 

programma gebruik van 7 parameters om de lijn Hees tegen a te berekenen. Het verband 

tussen deze parameters komt voort uit de beschrijving van magnetische resonantie met 

behulp van de vrije energie (hoofdstuk 3). De parameters worden stapsgewijs aangepast om 

de curve te vinden die de meting het beste benadert. Om de oplossing met de kleinste 

kwadratensom te vinden, blijkt het nodig te zijn goede startwaarden op te geven. De kwaliteit 

van een anisotropiefit wordt allereerst op het oog geschat uit een grafiek met de meetdata en 

de theoretische lijn. Daarna moet nog bekeken worden of met de fit zinnige uitkomsten zijn 

berekend. Zie voor een uitgebreide beschrijving van de werking van het fitprogramma 
appendix D. 

De belangrijkste drie parameters, die voor het anisotropieveld, het demagnetiserende veld en 

het resonantieveld, zijn afhankelijk van de temperatuur. De andere parameters en, <f>n, 11« en 

J3 leggen de positie van het preparaat en het kristalrooster vast. Deze veranderen niet of 

nauwelijks voor de meetseries van één oriëntatie. Voor betrouwbare fits moeten deze hoeken 

dus vrijwel constant blijven en niet teveel gaan afwijken van de startwaarden. De startwaarde 

van de hoeken en en <f>n zijn al bekend uit de röntgendiffractiefoto's. 11« en J3 hangen af van 

de plaats waar het preparaat in de trilholte wordt geplakt. 
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In appendixEstaan de uitkomsten van de berekeningen weergegeven. Vooral aan de 

waarden van de hoeken is te zien of er zinnige uitkomsten van het programma berekend 

worden. Het anisatrapieveld en de demagnetisatie nemen, zoals verwacht, af met 

toenemende temperaturen. De hoeken zijn redelijk constant en wijken niet veel af van de 

opgegeven startwaarden. Het komt voor dat de hoeken ~ en en in één meetserie een paar 

graden boven de de startwaarden uitkomen, terwijl ze in een volgende meetserie juist een 

paar graden beneden de startwaarden liggen. Een beschouwing van de symmetrie van een 

kubisch kristallaat zien, dat het hier in feite gaat om dezelfde oriëntatie. Het vlak waarin het 

magneetveld wordt gedraaid ligt dan net langs de ene of net langs de andere kant van een 

kristal-as. 

De berekende waarden voor de hoeken wijken voor de preparaten Q en R in de tweede 

oriëntatie meer dan 30° af ten opzichte van de startwaard en. De resultaten zijn bruikbaar om 

een uitspraak te doen over de drie gezochte grootheden. Hieronder wordt allereerst het 

anisatrapieveld verder verwerkt, dan volgen de demangetisatie en het resonantieveld. 

De anisatrapieconstante 

In het programma wordt gerekend met het anisotrope kristalveld -K1/ M. Deze wordt gegeven 

in Gauss. In figuur 5.6 zijn de uit de meting bepaalde waarden van -K1/ Mtegen de 

temperatuur uitgezet. Voor de beschrijving van de temperatuursafhankelijkheid van het 

anisatrapieveld wordt gebruik gemaakt van de theorie van Yosida en Tachiki. Met 

vergelijking 26 en 33 zijn er een aantallijnen berekend, die ook in figuur 5.6 staan 

weergegeven. Het verband tussen de anisatrapie en de temperatuur wordt bepaald door twee 

parameters, de kubische veldconstante a en de Curie-temperatuur e. De Curie-temperatuur 

van deze preparaten ligt in de buurt van 6 Kelvin [Ops 92]. Door de kubische veldconstante 

enigszins handig te kiezen wordt een lijn gevonden die redelijk overeenkomt met de 

metingen. In figuur 5.6 is ook te zien, dat de meting voor de laagste temperatuur een goede 

schatting geeft voor voor het anisatrapieveld bij T= 0. De waarde voor de 

anisatrapieconstante kan dan gemakkelijk berekent worden met: 

(57) 

waarbij -K1/Min Gauss is gegeven en a in 10-4 cm-1. In tabel5.1 staan de gevonden waarden 

van de kubische anisotropieconstante. Er is duidelijk een relatie tussen de gatendichtheid en 

de anisatrapieconstante a. 

Tabel5.1: De verschillende waarden voor de anisotropieconstante. 

Meetserie 01 R1 S1 S2 

p (x 1020 cm-3) 5.7 5.6 13.1 13.1 

a(x 1o-4 cm"1) 45 39 73 71 
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Figuur 5.2: De gemeten en berekende boekafhankelijkbeid van bet resonantieveld van preparaat S, oriëntatie 1. 
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Figuur 5.3: De gemeten en berekende boekafhankelijkbeid van bet resonantieveld van preparaat S, oriëntatie 2. 
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Figuur 5.4: De gemeten boekafhankelijkheid van de lijnbreedte van preparaat S, oriëntatie 1. 
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Figuur 5.5: De gemeten hoekafhankelijkheid van de lijnbreedte van preparaat S, oriëntatie 2. 
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Figuur 5.6: De gevonden waarden voor -KIM alsjunctie van de temperatuur. 

Demagnetiserende factor N 

In het fitprogramma wordt gerekend met het demagnetiseren de veld. Hierin is de 

demagnetiserende factor als volgt verwerkt: 

(58) 

In een grafiek van Hdtegen M(figuur 5.7) moet er dus een rechte lijn door de oorsprong 

worden gevonden. Voor alle series is er een lineair verband zichtbaar. Uit de gemiddelde 

waarden van Hdworden nu de waarden voor de demagnetiserende Nberekend. De waarden 

van de magnetisatie bij een bepaalde temperatuur worden uit appendix F gehaald. De 

aangegeven onnauwkeurigheid volgt uit de spreiding van de meetpunten. 

Tabel 5.2: Dernagnetiserende factoren. 

Meetserie 01 R1 S1 S2 

N 0.68 ± 0.02 0.64± 0.03 0.70± 0.03 0.67 ± 0.04 

De demagnetiserende factor van een omwentelingselipsoïde met deze afmetingen is 

ongeveer 0.9. De waarden die uit de metingen volgen zijn dus te klein. Voor een deel kan dit 

worden verklaard uit het feit dat de preparaten niet mooi symmetrisch zijn gevormd. 

Daarnaast zal er ook een fout worden gemaaakt door aan te nemen dat de magnetisatie voor 
alle metingen gelijk is. 
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Figuur 5. 7: Gefitte demagnetiserentie velden tegen de magnetisatie. 

g-factor 

De laatste grootheid uit het fitprogramma slaat op een term met daarin de g-factor. Deze term 

is afkomstig van de resonantieconditie en ziet er als volgt uit: 

tzro v 
Hres = - = 714.4 

8
-

g~B 
(59) 

Waarbij de ~es in Gauss en de frequentie in GHzwordt gegeven. De frequentie van de 

microgolfstraling is bij elke meetserie gemeten. De g-factor kan nu dus eenvoudig worden 

berekend. In tabel 5.3 staan de g-factoren zoals die uit de fits zijn berekend. 

Tabel5.3: g-factoren als functie van de temperatuur berekend uit de hoekmetingen. 

T(K) 01 R1 S1 S2 

1.3 2.12 2.10 2.15 2.14 

1.9 2.11 2.10 2.12 2.06 

2.5 2.11 2.10 2.13 2.11 

3.0 2.08 2.10 2.11 2.09 

3.6 2.08 2.09 2.08 2.10 

4.2 2.09 2.09 2.11 2.09 
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Vergeleken met de waarden uit de literatuur zijn de berekende waarden systematisch te groot. 

Dit laat zich vertalen naar het meten van een te laag resonantieveld. Zoals is vermeld, zijn de 

metingen aan preparaat Q snel verricht en zijn de waarden voor het resonantieveld daarna 

gecorrigeerd met behulp van de ligging van de DPPH-piek. Ook in deze meetserie wordt een 

te grote g-factor gevonden, dus is de afwijking niet te verklaren uit een verschil tussen het 

werkelijk aangelegde magneetveld de ingestelde waarde. Het systematisch te laag liggen van 

de resonantievelden is fysisch te verklaren met behulp van de hyperfijninteractie. In 

hoofdstuk 2, figuur 2.2 is te zien dat de m = 5/2lijnen door de hyperfijnsplitsing meer dan 150 

Gauss lager komen te liggen. Dat komt overeen met 4% van de het resonantieveld en dus met 

0.08 in de g-factoren. 

5.1.2 lijnbreedte en resonantieveld 

In paragraaf 2.4 is beweerd, dat de lijnverbreding in het signaal het gevolg is van overlap van 

verschillende resonantielijnen. Dit zou zich dan vooral bij de wat hogere temperaturen voor 

moeten doen. Naast de figuren van het resonantieveld staan de figuren met de lijnbreedte als 

functie van de hoeken (figuren 5.4 en 5.5). Daarin is echter duidelijk te zien, dat het 

verschijnsel nauwelijks van de temperatuur afhangt. De lijnverbreding blijkt wel vrijwel 

hetzelfde gedrag te hebben als de verschuiving van het resonantieveld door de fijninteractie. 

Volgens de theorie van Kronig en Bouwkamp (figuur 2.2) verdwijnt de fijnstructuur als het 

magneetveld een hoek van ongeveer 30° met een kristal-as maakt in de richting van een 

lichaamsdiagonaaL Dit komt overeen met een hoek <X = 30° of -30° van de tweede oriëntatie. 

In de meetseries wordt een minimumlijnbreedte aangetroffen in de tweede oriëntatie bij een 

hoek van 50° of -50°. Dat is dus als het magneetveld ongeveer evenwijdig aan de lichaams

diagonaal is gericht. Ook hierin komen de resultaten niet overeen met de stelling dat de 

resonantielijn moet worden beschouwd als de som van meerdere resonantielijnen. 

De anisotrope lijnverbreding wordt waarschijnlijk niet alleen door het kristalveld veroorzaakt. 

In de eerste oriëntatie staat het magneetveld bij <X= 45° of -45° langs een kristalas. De 

lijnbreedten zijn in beide richtingen gelijk. Bij <X = -90°, 0° of 90° staat het magneetveld langs 

een diagonaal in het xy-vlak. Tegen de verwachting in zijn de waar<;len van de lijnbreedten 

daar onderling niet gelijk. Waarschijnlijk speelt dus ook de vorm, die resulteert in de 

demagnetisatie, een rol in de lijnverbreding. 

Er is dus nog steeds weinig bekend over de hoekafhankelijkheid van de lijnbreedte. De 

lijnbreedte zal waarschijnlijk ook nog verschillen andere mogelijke van de overgangen van de 

spintoestanden [Low 571. Een kompleet andere invalshoek wordt gegeven in het onderzoek 

van Feher. Daar wordt de hoekafhankelijk-heid van de lijnbreedte van de verschillende 

resonantielijnen onderzocht wordt met behulp van stress op een kristal [Feh 64]. 

Bij lage temperaturen wordt verwacht, dat de Korringa-bijdrage aan de lijnbreedte klein is. De 

'restwaarde' blijkt bij lage temperaturen ook temperatuurafhankelijk te zijn. In hoofdstuk 1 is 

al gemeld, dat eerdere onderzoeken hebben aangetoond, dat de lijnbreedte toeneemt bij 
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afnemende temperaturen. Om een goed beeld te krijgen van het temperatoursgedrag van de 

lijnbreedte, zijn in figuur 5.8 de minimale lijnbreedten tegen de temperatuur uitgezet. De 

bijbehorende resonantievelden staan in figuur 5.9. 
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Figuur 5.8: De minimale lijnbreedte van de preparaten alsfunctie van de temperatuur. 

Het gedrag van de lijnbreedten komt kwalitatief overeen met wat eerder is waargenomen [Bar 

81, Abr 70, Sto 931. De lijnbreedte neemt toe bij afnemende temperaturen. Het verband bij lage 

temperaturen, dat in appendixBis afgeleid, blijkt maar gedeeltelijk te kloppen. Vergelijking 

B.13 stelt, dat de lijnbreedte bij lage temperaturen evenredig is met de derde wortel van de 

toestandsdichtheid. De lijnbreedte van preparaat S moet dan dus grofweg 1.5 maal groter zijn 

dan die van Q en R. In bovenstaande figuur is te zien, dat dit verband voor met de 

toestandsdichtheid in deze metingen terug is te vinden. 

De minimale lijnbreedte wordt dus gevonden als het magneetveld langs de lichaamsdiagonaal 

wordt aangelegd en de magnetisatie uit oogpunt van symmetrie evenwijdig aan het 

magneetveld staat. De magnetisatie neemt voor afnemende temperaturen toe. Er zal dan een 

lager extern magneetveld nodig zijn, opdat de totale veldsterkte voldoet aan de resonantie

frequentie. Figuur 5.9laat bij deze richting van het magneetveld ten opzichte van het 

preparaat inderdaad een lichte daling in het verband tussen de temperatuur en het 

resonantieveld zien. 

-45-



HoofdstukS 

3220 

• V • 
3200 

c 
V 

V 
c 

3180 • c 
éil 
(/) • :J • ctl 3160 
~ • 

en 

"' ::r:~ 

3140 
V 

V 

3120 c Q 

• R 
V s V 

3100 
1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 

T(K) 

Figuur 5.9: De resonantievelden van de preparaten bij de oriëntatie waarbij de minimale lijnbreedte optreedt. 

5.2 Korringa-relaxatie 

Wanneer wordt gemeten boven de Curie-temperatuur, blijkt het Korringa-mechanisme 

bepalend te zijn voor de relaxatietijd en dus voor lijnbreedte van het ESR-signaal van deze 

SnMnTe preparaten. De helling van de lijnverbreding is dan een maat voor de exchange

interactie. In hoofdstuk 3 en in appendix B is het lineaire verband tussen de temperatuur en 

de lijnbreedte besproken. 

Bij een aantal temperaturen zijn het resonantieveld en de lijnbreedte bepaald. Een voorbeeld 

van een meting staat in figuur 5.10. Zoals in hoofdstuk 4 is gezegd, wordt het 

temperatuurbereik aan de onderzijde begrensd door de beperkte temperatuursinstelling en 

aan de bovenkant door de afnemende intensiteit van het meetsignaal. Voor alle preparaten 

zijn de metingen verricht aan beide oriëntaties. In beide gevallen staat het magneetveld 

evenwijdig aan het oppervlak van het preparaat. 

Om de ruis te onderdrukken is een grote RC-tijd (3 s) op de lock-in versterker gekozen. Door 

de problemen met het constant houden van de temperatuur, is voor de meettijd 5 minuten 

gekozen. Er is bij deze instellingen een merkbaar verschil tussen metingen met een oplopende 

en een aflopende externe veldsterkte. Het verschil in de gevonden resonantievelden kan 

oplopen tot meer dan 50 Gauss. Daarom is de Dyson-fit gedaan aan de som van de 

meetsignalen bij het oplopend en het afnemend magneetveld. De resultante wordt goed 

benadert door een Dyson-lijn. Zowel het resonantieveld als ook de lijnbreedte blijken op 
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ongeveer het gemiddelde uit te komen in vergelijking tot de twee afzonderlijke metingen. 

Deze meetmethode gebruikt dus een extra middeling en dat verbetert de signaallruis 

verhouding. 
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Figuur 5.10: Een typische meting in het hoge temperatuurbereik. De meting is aan preparaat Q gedaan bij 22.5 

Ken een oplopende veldsterkte. 

De waarde van het gemiddelde resonantieveld is vrijwel constant (zie figuur 5.11). De 

schommelingen vallen binnen de nauwkeurigheid van de metingen. Met behulp van de 

resonantieconditie, vergelijking 2 of 59, wordt nu de waarden van de g-factoren bepaald uit 

het gemiddelde van de meetseries. De resultaten van deze berekeningen staan in tabel5.4. 

Voor de onnauwkeurigheid wordt de variatie in de lijnbreedte genomen. 

Tabel5.4: Bepaling van de g-factor bij hogere temperaturen. 

Preparaat oriëntatie 1 oriëntatie 2 

IH,.esl g IHresl g 
(Gauss) ±0.03 (Gauss) ± 0.03 

Q 3298 2.06 3275 2.07 

R 3303 2.06 3303 2.06 

s 3283 2.07 3301 2.06 
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Ook in deze metingen zijn de g-factoren te groot. Dat is dus een gevolg is van het feit dat de 

hier gemeten resonantievelden te klein zijn. De metingen zijn bij te hoge temperaturen 

verricht om het verschil met de g-factoren uit de literatuur [lno 76, Coc 78] te verklaren met de 

hyperfijninteractie. Boven de Curie-temperatuur is er geen sprake meer van ordening van de 

spins noch van de kernspins. Er is dus ook geen sprake van een systematische verlaging van 

het resonantieveld. 
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Figuur 5.11: Het resonantieveld als junctie van de temperatuur van preparaat S. 

In figuur 5.12 is duidelijk te zien, dat de lijnbreedte lineair met de temperatuur toeneemt. In 

hoofdstuk 3 is besproken, dat dit toegeschreven kan worden aan het Korringa-mechanisme. 

Met lineaire regressie wordt de eerste afgeleide van de lijnbreedte naar de temperatuur 

berekend. De helling is een directe maat voor de sterkte sd-exchange-interactie. Met behulp 

van vergelijking 52 en 56 kan de waarde voor de exchange-integraal worden berekend. Met 

de roostereensante ao = 6.35 Ä, wordt het aantal roosterpunten per volume eenheid: 

(60) 

De effectieve massa van de zware gaten is: m• = 1.7 mo [Kar 90]. Na enig rekenwerk worden 

de waarden van tabel5.5 gevonden. 
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Figuur 5.12: De lijnbreedte alsfunctie van de temperatuurvanpreparaat S. 

De metingen zijn zeker niet consistent over de waarde van fsd· De nauwkeurigheid van de 

bepaling van de lijnbreedte is echter moeilijk te schatten. De waarden voor metingen met op

en aflopend magneetveld verschillen doorgaans enkele tientallen Gauss in de lijnbreedte. 

Ook bestaat er twijfel over de temperatuur tijdens een meting. Deze verloopt doorgaans met 

1 Kelvin per minuut. Door tussentijds van buitenaf te verwarmen met een lamp worden al te 

grote afwijkingen voorkomen. 

Tabel5.5: Waarden van de exchange-integraalfsd· 

Preparaat oriëntatie 1 oriëntatie 2 

b lsd b lsd 
(Gauss K"1) (me V) (Gauss K"1) (me V) 

a 12.2 46.1 8.4 38.2 

R 6.8 34.9 3.8 26.1 

s 15.3 33.3 23.9 44.6 

Om de reproduceerbaarheid van de metingen te testen zijn er van het preparaat Q in het hoge 

temperatuurregime ook metingen gedaan met het magneetveld 90° gedraaid. Voor beide 

oriëntaties staat het magneetveld dan evenwijdig aan de [1 1 0]-as. In principe zou dan twee 

keer dezelfde helling gevonden moeten worden. Voor oriëntatie 1 wordt b = 13.7 Gauss K-1 

enfsd= 48.8 meV gevonden. Bij oriëntatie 2 zijn deze waarden respectievelijk 10.9 Gauss K-1 
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en 43.6 meV. Deze getallen zetten dus duidelijk vraagtekens bij de reproduceerbaarheid van 

de metingen. De nauwkeurigheid kan hooguit 20% bedragen. Aan de andere kant bevestigen 

deze metingen een hoge g-factor. Voor het berekenen van de exchange-integraal is gebruik 

gemaakt van de gatendichtheid. De gemeten gatendichtheid kan echter aanzienlijk afwijken 

van de werkelijke waarde [Kor 90]. 

5.3 l>iSC11SSie 

Bij het presenteren van de resultaten is al duidelijk geworden, dat er vraagtekens kunnen 

worden gezet, bij de nauwkeurigheid waarmee verschillende grootheden bepaald, dan wel 

ingesteld kunnen worden. Vooral de gebruikte meetopstelling kan aanzienlijk worden 

verbeterd. Ook de aanwezige kennis kan nog ruimschoots worden aangevuld. In beide 

temperatuursregimes treden specifieke problemen op. Daarnaast zijn er ook meer algemene 

problemen. 

De vorm van de resonantielijn geeft informatie over de homogeniteit van een preparaat. Bij 

afwijkingen van de vorm van een omwentelingsellipsoïde en bij inhomogeniteiten in het 

preparaat zal de kwaliteit van de resonantielijn afnemen. Bij het preparaatRis de kwaliteit van 

de metingen beter bij andere oriëntaties dan waar de minimumlijnbreedte wordt gevonden. 

Voor Q en S komen de gefitte resonantielijnen en de metingen juist goed overeen als het 

magneetveld langs de lichaamsdiagonaal ligt. De kwaliteit van de metingen aan preparaat S 

zijn voor alle richtingen goed tot zeer goed, maar de kwaliteit van de metingen aan Q en R laat 

duidelijk te wnsen over. 

De meetapparatuur stamt uit 1963 en is volledig gebaseerd op elektronenbuizentechniek. De 

kans op een storing en het verloop van de instelling is relatief groot. Onderdelen zijn 

merkbaar versleten en ook de elektrische contacten zijn erg onbetrouwbaar. Een aantal keren 

is een meetserie afgebroken, omdat er iets in het apparaat het liet afweten. Soms kon er na 

een bepaalde tijd weer verder worden gewerkt. De slechte kwaliteiten van de contacten 

vertalen zich in de toename van de ruis. Zo nu en dan is er, zonder een aanwijsbare oorzaak, 

een vertienvoudiging van de ruis. Op het signaal van de detectiediode is dan de storing 

zichtbaar, die zich het beste laat beschrijven als een onregelmatige ontlading. De enige 

remedie tegen deze storende pulsen, waarvan de amplitude een aantal keer groter kan zijn 

dan het absorptiesignaal, is een grotere RC-tijd instellen op de lock-in versterker en een 

langere meettijd voor lief nemen. 

De potentiometer voor het instellen van de centrale waarde van het magneetveld is kapot 

gegaan en vervangen door een gereviseerd exemplaar. Deze andere weigert voor een 

instelling van 3.3 kGauss dienst, zodat het veld met de fijnregeling moet worden ingesteld. 

Achteraf is met de ligging van het DPPH -signaal gebleken, dat de instelling een te lage waarde 

aangeeft. De werkelijke veldsterkte is ongeveer 70 Gauss groter dan de ingestelde waarde. 
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Het was C. Verschuren reeds opgevallen, dat de instelling van de AFC-eenheid verloopt. De 

frequentie van de microgolfstraling neemt met ongeveer 1 MHz per uur toe. Dit is relatief 

slechts een kleine verandering. Voor elke meting moet de instelling van de AFC-eenheid 

worden gecontroleerd en, indien nodig, gecorrigeerd. Het bepaalde resonantieveld laat een 

compleet ander beeld zien. Bij de meeste metingen is vooraf, bij wijze van test, een meting 

verricht bij a = 0°. Ongeveer anderhalf uur later wordt in de meetserie, bij dezelfde hoek, een 

resonantieveld gemeten dat 10 tot 20 Gauss lager ligt. Het verband tussen het resonantieveld 

en de ingestelde hoek verloopt dus schuin. De berekende waarden voor de parameters zullen 

hierdoor een andere waarde krijgen. Bij de sneller gemeten spectra is de totale meettijd korter 

en dan is dus ook de verschuiving van het magneetveld kleiner. 

In sommige metingen is duidelijk aan het resonantiespectrum te zien, dat deze uit twee 

resonantielijnen bestaat. De oorzaak was dan meestal niet de fijnsplitsing, maar een breuk in 

het preparaat. De discontinuïteit brengt verandering in de demagnetiserende velden. Het 

resonantiespectrum lijkt dan op dat van een multidomein structuur [Art 571. 

De gemeten resonantiespectra bij hoge temperaturen komen wat de vorm betreft goed 

overeen met de Dyson-lijn. Door de hoge RC-tijd op de lock-in versterker ijlt het meetsignaal 

als het ware na. De lijnbreedten van beide signalen en de gevonden waarde voor het 

resonantieveld kunnen dan behoorlijk van elkaar afwijken. De resonantievelden kunnen 

meer dan 50 Gauss uiteen liggen, terwijl de lijnbreedten 20 à 30 Gauss van elkaar verschillen. 

De waarden, die gevonden worden aan de hand van de som van deze twee spectra, zijn 

ongeveer het gemiddelde van de twee afzonderlijke spectra. Deze waarden zijn vergelijkbaar 

met de waarden die uit metingen die bij 17.5 Kelvin zijn gedaan met een RC-tijd van 1 s. 
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6 Conclusies en 
aanbevelingen 

In dit hoofdstuk staan de bereikte resultaten samengevat en worden er enkele aanbevelingen 

gedaan met betrekking tot de knelpunten. Elektron spin resonantie (ESR) is een geschikte 

techniek gebleken om bij lage temperaturen de kubische anisatrapieconstante te bepalen. 

Ook de exchange-interactie kan goed met ESR worden bepaald. De mogelijkheden om de 

metingen nauwkeurig uit te voeren zijn helaas beperkt. 

Uit eerder onderzoek blijkt dat de magnetische eigenschappen van SnMnTe sterk afhankelijk 

zijn van de ladingdragers-dichtheid. Daarom zijn de metingen verricht aan drie preparaten 

waarvan de gatendichtheid verschilt met het preparaat dat eerder onderzocht is. Met Hall

metingen is bepaald, dat de preparaten Q en Reen gatendichtheid hebben van ongeveer 

5.6x1020 cm-3 en dat preparaat S een gatendichtheid heeft van 13.1x1020 cm-3. Door de 

afhankelijkheid van het resonantieveld als functie van de richting van het aangelegde 

magneetveld te meten bij temperaturen van 1.3 tot 4.2 Kelvin, is het mogelijk gebleken de 

grootte van het magnetische anisatrapieveld te bepalen. De gemeten waarden voor het 

anisatrapieveld zijn vergeleken met het quanturnmechanische model van Yosida en Tachiki 

[Yos 57]. Dit model blijkt goed toegepast te kunnen worden op de meetresultaten. Met behulp 

van dit model zijn we tevens in staat de kubische anisatrapieconstante te berekenen. Voor de 

preparaten Q en Ris hieruit een anisatrapieconstante gevonden van 45x1o-4 cm-1 en 39x10-4 

cm-1. Voor preparaat S bedraagt deze waarde 72xl0-4 cm-1. Met dezelfde metingen zijn de g

factoren gevonden. Deze waarden blijken consequent iets te hoog: 2.09 à 2.12. Met behulp 

van een tweede model, gebaseerd op Low [Low 57], dat bedoeld was om de 

hoekafhankelijkheid van de lijnverbreding te verklaren, is het aannemelijk te maken dat de g

factoren door de hyperfijninteractie 4% = 0.08 te groot zijn. 

Tussen 15 en 30 Kelvin zijn er metingen verricht om de exchange-interactie en de g-factor te 

bepalen. De gemeten waarden van de exchange-integraal zijn 20% hoger dan de waarden uit 

de literatuur. Er worden waarden gevonden vanfsd""' 40 me V. Daarbij worden er aanzienlijke 

verschillen gemeten tussen twee verschillende oriëntaties van hetzelfde preparaat. Een 

herhaalde meting van dezelfde oriëntatie geeft aan, dat de onnauwkeurigheid 20% of meer 

kan bedragen. De grote waarde van de exchange-integraal kan voor een deel verklaard 

worden uit een slechte benadering van de gebruikte toestandsdichtheid. Bij de bepaling van 

de gatendichtheid van het preparaatSkaneen relatief grote fout zijn gemaakt. Vanwege de 

zogenaamde Hall-factor kan de werkelijke gatendichtheid 500/o hoger liggen [Kar 90]. Voor de 

andere twee preparaten zijn we wellicht te optimistisch geweest met het verwaarlozen van de 
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bijdrage van de lichte gaten. Een grotere toestandsdichtheid resulteert in een lagere waarde 

voor de exchange-interactiesterkte. Verder leveren deze metingeng-factoren op van ongeveer 

2.06. Ook dit is te hoog vergeleken met g = 2.00 uit de literatuur [Pif 67, Ino 76, Sto 931. 

Vanwege het verdwijnen van de magnetische ordening boven de Curie-temperatuur, mag 

deze afwijking niet aan de hyperfijninteractie worden toegeschreven. Er is eerder sprake van 

een instellingsfout van het externe magneetveld van 80 tot 100 Gauss. 

Reeds is gemeld, dat er een model is gezocht voor de beschrijving van de hoekafhankelijkheid 

en de vormveranderingen van de lijnbreedte. Het model gaat uit van het optreden van 

meerdere resonantielijnen in één spectrum [Abr 70]. Is de breedte van de resonantielijnen 

ongeveer zo groot als de lijnsplitsing, zoals in de preparaten Q en R, dan zouden er 

afwijkingen in het spectrum optreden ten opzichte van één enkele lijn. De vormfouten en de 

hoekafhankelijkheid van de lijnbreedte zouden bij de laagste temperaturen dan vrijwel 

moeten zijn verdwenen. In tegenstelling tot het model blijken de hoekafhankelijkheid van de 

lijnbreedte en de vormfouten onafhankelijk te zijn van de temperatuur en hebben zij een iets 

ander verband met de oriëntatie. Het model kan misschien worden uitgebreid met 

hoekafhankelijke lijnverbreding van elke mogelijke resonantielijn. 

Een andere verklaring voor afwijkingen in de lijnvorm bij de lage temperatuur metingen kan 

worden gezocht in het feit, dat deze preparaten geanneald zijn. Mogelijk is de homogeniteit 

van deze preparaten door het annealen zo verslechterd, dat de vormfouten er als het ware 

ingebakken zitten. Ook kan de homogeniteit door een onregelmatige vorm van het preparaat 

worden beïnvloedt. Al met al is de kwaliteit van de resonantielijnen voor de tweede oriëntatie 

van de preparaten Q en R zo slecht, dat er geen zinnige waarden over het kristalveld konden 

worden bepaald. 

Er zijn een aantal meetfouten opgetreden, waarbij de oorzaak ligt bij de gebruikte 

meetapparatuur. Zo treden er in de tijd een verschuiving van de microgolffrequentie en een 

verandering van de instelling van het centrale magneetveld op. Een aanbeveling is de 

hoekmetingen zo snel mogelijk te verrichten en het magneetveld ijken met behulp van het 

DPPH dat in de trilholte aanwezig is. Bij het hoge temperatuurregime treden 

onnauwkeurigheden op met betrekking tot de gebrekkige mogelijkheden om de temperatuur 

in te stellen. Voor een ander deel zijn de metingen gewoonweg onnauwkeurig, vanwege de 

hoeveelheid ruis op het signaal. 

Het instellen van een temperatuur boven het kookpunt van vloeibaar helium zou eenvoudiger 

moeten zijn. Het capillair is nog te groot, om met de druk de aanstroomsnelheid van het 

helium voldoende te kunnen controleren. Een kleiner capillair vergroot echter de benodigde 

tijd om de kryostaten met vloeibaar helium te vullen. Voor het snel vullen zou er een extra 

pijpje op de insert gemaakt moeten worden, zodat het vullen niet meer via het capillair hoeft. 

Daarnaast zou er een mogelijkheid moeten zijn om de ingestelde temperatuur vast te houden 

bij temperaturen hoger dan het kookpunt van helium. 
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Conclusies en aanbevelingen 

Een laatste aanbeveling is, deze metingen te herhalen met de nieuwere opstelling bij 1 cm

ESR. Het externe magneetveld is dan drie maal sterker en dus is de mate van ordening groter. 

De nieuwe opstelling levert veel minder ruis en dus kan er dan sneller worden gemeten. 

Helaaas is de laagst haalbare temperatuur dan hoger. Het gebruik van kortere 

microgolfstraling heeft ook nog andere nadelen. Evenredig met de lengte van de microgolven 

moeten ook het preparaatje kleiner worden. Het preparaat moet dan de afmetingen hebben 

van een klein korreltje. Het wordt dan moeilijk informatie te verzamelen over de oriëntatie. 
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Appendix A Verwachtingswaarde van de 

kubische spin Hamiltoniaan 

In deze appendix is de afleiding gegeven van de verwachtingswaarde van de kubische spin 

Hamiltoniaan zoals die terug te vinden is in het artikel van Yosida en Tachiki [Yos 571. 

De vierde orde Hamiltoniaan, met de kristalassen x, yen z, wordt weergegeven als: 

(A.l) 

Het moleculaire Weiss-veld wordt verondersteld langs een as Ç te zijn gericht. De 

richtingscosinussen van deze as ten opzichte van de kubische assen zijn: n1, n2 en n3. 

Loodrecht op deze as en op elkaar worden de Ç- en 11-as gedefinieerd. Zij staan parallel aan 

respectievelijk (tb /2, ly en (m1, mb m3). S;x:. Sy en Sz kunnen nu met de volgende relaties 

worden uitgedrukt in termen van Sç, ~en Sç: 

Sx = /1Sç + m1Sll + n1Sç 

Sy = /2Sç + m2Sll + n2 Sç 

Sz = /3Sç + m3 S1l + n3 Sç 

Met behulp van deze uitdrukkingen wordt de verwachtingswaarde van Sx 4: 

( 5!) = ( lf + mt) ( ~) + nt ( S~) + lf mr [ ( { Sç Sll} \ + ( { S~ ~}) J 

+ ( lf + mf> nr [ ( { Sç Sç} \ + ( { S~ su ) J 

(A.2) 

(A.3) 

In deze vergelijking is {AB} de afkorting van AB+ BA en is rekening gehouden met het feit, dat 

de gemiddelden van de termen met oneven machten van Sç en ~ verdwijnen. Verder geldt 

dat (Sç 4) en (Sç2 Sç2
) enz. gelijk zijn aan (S" 4) en (~ 2 se) enz. Sommatie van A.3 met 

overeenkomstige termen voor (Sy4) en (Sz4) geeft: 

2 
(S!+ .s;+ .5!) = (~) + ( {SçSç} ) + ( {S~S~}) 

+UÎmÎ + l;m; + l~m~) [ ( { SçSll} \ + ( {SiS~})- 2(~)] 

+(nt+ n1+ n1> [ (S~) + (~)- ( {SçSç} \- ( {~Sè})] (A.4) 

Gebruiken we de relaties 

(A.S) 
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(A.6) 

in vergelijking A.4 dan vinden we: 

C'4 n1 22 
1 5 2 (S!+~+.>;) = (.>~)+3({5ç5ç})+ï5(5+1) -ï(5ç) 

+ ( lf mt + /i mi + q mj) [ 3 ( { 5l 5~}) - 2 5 ( 5 + 1) + 5 ( ~) - 2 (st> J 
4 4 4 [ C'4 n1 2 2 

1 5 2} +(n1 +n2 +n3) (.>ç)+(.>~)-3({5ç5ç})-Ï5(5+1)+ï(5ç) A.7) 

Deze vergelijking kan vereenvoudigd worden door de termen met Sç en 5rt uit te drukken in 

termen (Sç 4) en (sç2). Dit kan met behulp van de volgende twee relaties: 

(A.8) 

(A.9) 

De eerste relatie wordt gevonden door de formule Sç2 + Srt 2 + sç2 
= s (S + 1) te kwadrateren. 

De tweede relatie bestaat uit de sommatie van twee uitdrukkingen die worden verkregen uit 

een vermenigvuldiging van deze formule met sç2 van de rechter- en van de linkerzijde. (Sç4) 

kan direct worden berekend: 

(A.10) 

Met de vergelijkingen A.8, A.9 en A.10 is te zien dat de coëfficiënt Cl1
2m1

2 + t/ml + tlm3
2) 

uit vergelijking A.7 verdwijnt en dat A.7 dan geheel in termen van (sç4) en (sç2) kan worden 

uitgedrukt: 

< 
C'4 C'4 <'4) 21 n1 9 2 3 2 2 15 2 1 ->; + .>.Y + .>.z =- g(.>ç) + 45(5+ 1) (5ç) + gS (5+ 1) - g(5ç) + 45(5+ 1) 

+ ( nt + n~ + nj) [
3i ( ( ~)- ~ { .s2 ( 5 + 1) 2- ~ 5( 5 + 1) } ) 

15 2 1 5 J -4 { (5ç)- 35(5+ 1)} {5(5+ 1)- 6} (A.11) 

Boven de Curie-temperatuur wordt (Sç 4) = (1/5) ts2 (S + 1)2 - (1/3) s (S + 1)} en (sç2) = (1/3) s 
(S + 1), zodat het deel dat ( n1 

4 + n2 
4 + n3 

4) bevat in vergelijking A.11 verdwijnt. Anderzijds 

geldt bij het absolute nulpunt dat (Sç 4) = ft en (Sç2) = s2 en wordt het anisotrope deel: 

5(5-1/2) (5-1) (5-3/2) (nt+ n~+ nj) (A.12) 

Dit resultaat laat zien dat voor kubische anisotropie het quanturneffect significant is en dat de 

anisotrope energie in het gehele temperatuurbereik verdwijnt voorSkleiner dan 2. Dit heeft 

Van Vleck reeds in 1937 laten zien. 
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Appendix B Relaxatiemechanismen 

De analyse van het temperatuurgedrag van de lijnbreedte op basis van het Korringa

mechanisme is alleen van toepassing als geen andere relaxatiemechanismen van belang zijn. 

In de figuur staan de betrokken processen afgebeeld [Tay 75, Bar 81]. 

K . h . ornnga mee amsm 
~ 

MAGNETIC 
V 

CONDUCTING 

IMPURITIES 
backflow 

CARRIERS 

spin-lattice electron-lattice ~~ 
relaxation relaxation 

CRYSTAL 

Figuur B .1: Schematische weergave van de relaxatiewegen voor de lokale momenten in een kristalrooster. 

Wanneer de gaten in verhouding tot de backflow snel met het rooster relaxeren, dan is het 

Korringa-mechanisme bepalend voor de lijnbreedte. Is daarentegen de elektron-rooster

stroom klein, dan is er sprake van een zogenaamde 'bottleneck' in de energiestroom. Het 

proces wordt dan beperkt door de wisselwerking tussen de ladingdragers en het rooster. De 

backflow zal dan betrokken moeten worden in de beschouwing over de lijnbreedte. Het 

algemene verband tussen de lijnbreedte llH en een effectieve relaxatietijd is: 

(B.l) 

Bij het bepalen van Teff heeft Hasegawa de situatie, zoals die staat weergegeven in de figuur, 

gedetailleerd beschreven met twee vergelijkingen, die de wisselwerkingen van de twee 

subsystemen weergeven: het systeem van de lokale magnetische momenten (met g-factor gM) 

en het systeem van de ladingdragers Cg-factor g~. Als Me de magnetisatie representeert van de 

geleiders en MM de magnetisatie van de lokale mangaan momenten en als T Me en TeM de 

relaxatietijden zijn van respectievelijk de lokale momenten naar de gaten en van de gaten naar 

de lokale momenten, dan zijn de Bloch-Hasegawa vergelijkingen [Has 59]: 

(B.2) 

(B.3) 
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A. is de moleculaire-veldcoëfficiënt en TeL de relaxatietijd van de gaten naar het rooster. Met cd 

de concentratie van roosterfouten werkzaam in de spin-relaxatie, PF de toestandsdichtheid 

aan het fermi-niveau, N0 het aantal roosterpunten per volume eenheid en Vso een 

botsingspotentiaal geldt: 

(B.4) 

Wordt de interactiesterkte tussen de gaten en de lokale momenten uitgedrukt infsden de 

fractie mangaan in x; dan wordt de backflow volgens het Overhauser mechanisme [Ove 531: 

1 27t ,2 p F 
T = 31ilsdN. xS(S+ 1) 

eM 0 
(B.5) 

De analyse van de Bloch-Hasegawa vergelijkingen levert de effectieve relaxatietijd: 

(B.6) 

Uit vergelijking B.6 wordt duidelijk, dat de effectieve relaxatietijd onafhankelijk van backflow 

en elektron-rooster relaxatie is als TeL< TeM- Dit is de eis voor een 'non-bottleneck' situatie en 

dus tevens de eis voor een analyse van het temperatuurgedrag van de lijnbreedte op basis van 

het Korringa-mechanisme alleen. Rest nog de bepaling van de Korringa-relaxatietijd T Me-

Korringa leidde een formule af voor de relaxatietijd van de interactie tussen kernspins en vrije 

ladingdragers [Kor 501. Door uit te gaan van een directe analogie en in de formules I door S 

en A door ]te vervangen, wordt meteen vergelijking B.16 gevonden [Hee 691. We volgen hier 

de aanpak analoog aan die van Cochrane, Hedgcock en Lightstone [Coc 781. Uitgangspunt 

vormt de veronderstelling dat in stationaire toestand de volgende evenwichtsvergelijking 

geldt: 

(B.7) 

De statische magnetisaties van de magnetische momenten en de ladingen zijn als volgt te 

schrijven: 

(B.B) 

(B.9) 

De constanten hierin, bepaald met onder andere de wet van Curie, zijn: 

(B.lO) 

(B.ll) 
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1 2fsd 

A. = Nollo g~Milä 

Gebruikmakend van bovenstaande uitdrukkingen kan vergelijking B.7 verder worden 

uitgewerkt: 

waarin 

a _ = N. J..2xo xo T 0 M e 

(B.12) 

(B.13) 

(B.14) 

zodat a de Curie-Weiss temperatuur is uit de formule voor de statische susceptibiliteit voor 

temperaturen T> a. De produktterm in de noemer is voor SnMnTe ongeveer 0.05 en dus 

verwaarloosbaar klein vergeleken met de nauwkeurigheid waarmee de lijnbreedte bepaald 

kan worden. In 'non-bottleneck' situaties wordt zo het volgende verband tussen lijnbreedte 

en temperatuur gevonden: 

llH = a+ bT (B.15) 

met a de restbreedte en bT de Korringa-bijdrage: 

(B.16) 

De constante b is in tegenstelling tot de 'bottlenecked' situatie, onafhankelijk van de 

mangaanconcentratie. De experimenten waarin het bottleneck-effect een rol speelt zijn die 

met hoge mangaanconcentraties en lage gatendichtheden; bijvoorbeeld die van Tatsukawa 

[Tat 81] en van Korczak et al. [Kor 89]. Bij de metingen van Toth et al. [Tot 70]; dus bij lage 

mangaanconcentraties, treedt het 'bottleneck'-effect niet op, net zo min als bij hoge 

gatendichtheden in de metingen van Story et al. [Sto 93]. 
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Appendix C Dyson-lijnfit 

Deze appendix bevat de listing van het programma, dat met de kleinste kwadraten methode 

een aantal parameters varieert om de kromme te vinden die de gemeten absorptielijn het beste 

benadert. De theoretische Dyson-lijn volgt uit de eerste afgeleide van formule 47 naar het 

aangelegde magneetveld. Voor een groot magneetveld, zodat de Zeeman-term de 

belangrijkste term is voor de splitsing van de energieniveaus, is dP/ dro = 1. De eerste afgeleide 

van het geabsorbeerde vermogen naar het veld is dan dus fysisch equivalent aan de eerste 

afgeleide naar ro0. 

De gebruikte parameters zijn: 

TD : een maat voor de diffusietijd. 

Fit_Parameters: is een array dat vijf parameters bevat waarmee een theoretische meetkromme 

wordt berekend. 

Fit_Parameters [ll: een amplitudeterm in de Dyson-functie. 

Fit_Parameters [21: de waarde van het resonantieveld. 

Fit_Parameters [31: de verhouding TofTz. Bij een vaste diffusietijd is geeft deze de relaxatietijd. 

Fi t_Parameters [ 41 : een constante A, de off-set in het meetsignaal. 

Fit_Parameters [SJ: een constante B. De laatste twee parameters geven een basislijn A+ BH. 

Get_Data 

Part_Data 

:leest de meetdata in vanaf disk. De file, die wordt gevonden met de procedure 

lstfiles.prc, bevat allereerst informatie over de instellingen van het 

meetapparaat, waaronder de versterkingsfactor. Daarnaast staan in deze file 

de gemeten afgeleide absorptie bij de gegeven waarden van het aangelegde 

magneetveld. 

: verwijdert desgewenst een deel van de meetdata. Uit ervaring blijkt voor een 

betrouwbare fit minimaal tachtig meetpunten nodig te zijn. 

Dyson_Line : berekent voor een waarde van het magneetveld de theoretische afgeleide 

absorptie. 

calculate_Hres: zoekt naar de waarden van de parameters die de beste fit opleveren. De 

gebruikte procedure miniquad.prc is afkomstig van het rekencentrum. Deze 

procedure minimaliseert de kwadratensom van de residuen tussen de 

meetdata en de, bij de gegeven sterkte van het magnetveld, theortische 

Plot_Data 

waarde van de afgeleide absorptie. 

: geeft met de routines uit de unit splotVGA de berekende kromme en de 

meetpunten op het beeldscherm weer. 
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program Dysonian_LineFit; 
uses 

Dos,Crt,SplotVGA; 

const 

type 

NN 
Search 
TD 

5; 
'data\81q1*.300'; 
0.4; 

{Usable on files from the data-logged system} 

Arrayn 
Arraym 
Arraynn 
Arraymn 

array[l .. NN] of double; 
array[1 .. 500] of double; 
array[l .. NN,l .. NN] of double; 

= array[l .. SOO,l .. NN] of double; 

const 
Fit_Parameters 

var 
Ndata 
H,dPdH 
Hmin,Range 
Magnification 
Title 
Key 

Arrayn = (2, 3100, 70 , 0, 0); 
{Ampl, Hres, r~2, A + BX} 

word; 
Plotarray; 
double; 
double; 
string; 
char; 

procedure Get_Data(var Name: string; var K: word; var X,Y: Plotarray; 
var Signal_Level: double); 

var 
I 

Inputfile 
Dununy 
Str7 

byte; 
string; 
string; 
string[?]; 

{$I lstfiles.prc} 

begin 
K:=O; 
List_Files(Search,Inputfile); 
if Inputfile='' then 

begin 
writeln(#7, 'No file'); 
exit; 

end; 
assign(Input, 'data\'+Inputfile); 
reset (Input); 
readln(Input,Name); 
for I:=l to 5 do readln(Input,Dununy); 
readln(Input,Str7,Signal_Level); 
readln(Input,Dummy); 
while not eof (Input) do 
begin 

inc(K); 
readln(Input,X[K],Y[K]); 
X(K]:=X[K]; 
Y[K]:=Y[K]/Signal_Level; 

end; 
close(Input); 

end; 

procedure Part_Data(var N: word; var X,Y: Plotarray; Part: integer); 

var 
c 
I 
Yoffset 

word; 
word; 
double; 



begin 
N:=N div Part; 
Yoffset:=Y[1]; 
C:=1; 
for I:=O to N-1 do 

end; 

begin 
X[I+1] :=X[C]; 
Y[I+1]:=Y(C]-Yoffset; 
inc(C,Part); 

end 

function Dyson_Line(OmegaO: double; xx: Arrayn) 

var 

double; 

R4, X, SqrX, SqrtA, Eta, Ksi,term,pterm double; 

begin 
R4 := sqr(xx[3]); 
X := TD/xx[3]*(xx[2]-0mega0); 
SqrX .- sqr(X); 
SqrtA:= sqrt(1+SqrX); 
Eta := sqrt(SqrtA+1); 
Ksi := X/abs(X)*sqrt(SqrtA-1); 
pterm:= (R4*(SqrX-1)+1-2*xx[3]*X)*(2*Ksi/sqrt(xx[3]*(1+SqrX))+ 

xx[3]*(X+1)-3)+2*(xx[3]-X*R4)*(2*Eta/sqrt(xx[3]*(1+SqrX)) 
+XX[3]*(X-1)-3); 

term := (-2*SqrX*X*R4*R4+6*SqrX*R4*xx[3]+6*X*(R4*R4-R4)-6*R4*xx[3]+2*xx[3])/ 
(sqr(xx[3]*X-1)+R4)*(2*Ksi/sqrt(xx[3]*(1+SqrX))+xx[3]*(X+1)-3)+ 
(R4*(SqrX-1)+1-2*xx[3]*X)*((sqrt(xx[3])*X/Ksi-
2*Ksi*sqrt(xx[3])*X/SqrtA)/xx[3]/(1+SqrX)+xx[3])+ 
(6*SqrX*R4*R4-12*X*R4*xx[3]+R4*(6-2*R4))/(sqr(xx[3]*X-1)+R4)* 
(2*Eta/sqrt(xx[3]*(1+SqrX))+xx[3]*(X-1)-3)+ 
2*(xx[3]-X*R4)*((sqrt(xx[3])*X/Eta-
2*Eta*sqrt(xx[3])*X/SqrtA)/xx[3]/(1+SqrX)+xx[3]); 

Dyson_Line := xx[l]*xx[2]/sqr(sqr(xx[3]*X-l)+R4)*(-pterm+ 
Omega0*TD/xx[3]*term); 

end; 

procedure calculate_Hres(var Parameters: Arrayn; N: integer; 
X,Y: Plotarray; Signal_Level: double); 

const 
Imax 
Method 
Stopcrit 

var 
Varcov 
Eps 
Oldstopcrit 
Xmin,Range 

integer = 
integer = 
integer 

Arraynn; 
double; 
integer; 
double; 

100; 
43; 
2; 

procedure Residu(var xx: Arrayn; var Quadsum: double; Ip: integer); 

begin 
Quadsum:=Y[Ip]-Dyson_Line(X[Ip],xx)-xx[4]-xx[S]*(X[Ip]-Xmin)/Range; 

end; 

procedure Gradres(var X,Grad: Arrayn; I: integer); 

begin 
end; 

{$I miniquad.prc} 
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begin 
clrscr; 
xmin:=X[l]; 
Range:=X[N]-xmin; 
writeln( 'Title = ',Title); 
Eps:=lE-3/Signal_Level; 

{Main of Calculate_Fit} 

Oldstopcrit:=Stopcrit; 
MINIQD(N,NN,Parameters,O,Method,Stopcrit,Eps,Eps,Imax,l,Varcov,false,Output); 
if Stopcrit<>Oldstopcrit then 

begin 
writeln(#7'Warning Fit error: oldstopcrit=',Oldstopcrit,' stopcrit=', 

Stopcrit); 
writeln(#lO'Press a key .... '); 
Key:=readkey; 

end; 
end; 

procedure Plot_Data(Parameters: Arrayn; N: word; X,Yl: Plotarray); 

var 
Y2 
Xl,Range 
xmin,xmax 
Ymin,Ymax 
I 

begin 

Plotarray; 
double; 
real; 
real; 
word; 

Xl:=X[l]; 
Range:=X[N]-Xl; 
for I:=l to N do 

begin 
Y2[I]:=Dyson_Line(X[I],Parameters); 
Yl[I]:=Yl[I]-Parameters[4]-Parameters[S]*(X[I]-Xl)/Range; 

end; 
Add_plot(N,X,Yl,S); 
Add_plot(N,X,Y2,1); 
xmin:=l.OE38;Ymin:=xmin;xmax:=O.O;Ymax:=O.O; 
Simpleplot(Xlnin,xmax,Ymin,Ymax, '', '', 'H (kOe)', 'dP/dH',l); 
clrscr; 

end; 

begin 
clrscr; 
Get_Data(Title,Ndata,H,dPdH,Magnification); 
if Ndata=O then exit; 
Fit_Parameters[l]:=Fit_Parameters[l]/Magnification; 
Part_Data(Ndata,H,dPdH,l); 
Calculate_Hres(Fit_Parameters,Ndata,H,dPdH,Magnification); 
writeln( 'Hres = ',Fit_Parameters[2] :4:0,' (Gauss)'); 
writeln('Width l/T2 = ',Fit_Parameters[3]/TD:6:1); 
writeln( 'TD/T2 = ',Fit_Parameters[3]:6:1); 
writeln('Press a key to continue ..... '); 
Key:=readkey; 
Plot_Data(Fit_Parameters,Ndata,H,dPdH); 

end. 



AppendixD Anisatrapiefit 

In deze appendix staat het gewijzigde programma om het anisotorpieveld te berekenen uit 

een serie metingen waarin het resonantieveld is bepaald als functie van een hoek a. Het 

programma berekent voor een bepaalde set van parameters het resonantieveld als functie van 

de richting van het aangelegde magneetveld. Vervolgens past het programma de parameters 

stapsgewijs aan, totdat de kwadratensom van het verschil tussen de gemeten en de berekende 

data minimaal is. De werking van het programma is grofweg als volgt: 

De procedures Lees_parameters en Lees_meting lezen uit twee externe files respectievelijk de 

startwaarden van de parameters en de meetdata in. Tijdens het inlezen van de meetdata wordt 

er rekening gehouden met het verschil van ongeveer negentig graden tussen de definitie van 

de hoeken a en de aanduiding op het stelsel van de magneetspoelen. De procedure 

Bereken_parms voert vijf iteratieslagen uit waarbij de variabelen één voor één, met de procedure 

Mini_par, worden aangepast om de kwadratensom van het verschil tussen de gemeten 

resonantievelden en de met behulp van de vrije energie berekende waarde van de 

resonantievelden te minimaliseren. 

De waarde van het resonantieveld wordt als volgt met de vrije energie berekend: 

Voor een willekeurige waarde van het aangelegde veld wordt de richting van de magnetisatie 

berekend. De magnetisatie wordt verondersteld voor alle richtingen een constante waarde te 

hebben. De richting wordt berekend met behulp van de procedure MINFUN. Deze procedure 

varieert de hoeken e en <p totdat de vrije energie, gegeven in de functie E minimaal is. 

Vervolgens wordt bekeken of aan de resonantieconditie wordt voldaan. De procedure wordt 

eventueel herhaald met een andere waarde van het magneetveld, totdat wel aan de 

resonantieconditie wordt voldaan. 

De procedure Kwadrat neemt voor alle richtingen het verschil tussen het aangelegde en het 

berekende magneetveld en bepaald hiermee de kwadratensom. Vervolgens wordt een 

parameter aangepast en gekeken of de kwadratensom kleiner is geworden. 

Na de vijf iteratieslagen worden de meting en het berekende verband tussen de oriëntatie en 

het resonantieveld met het oog vergeleken. Daarvoor wordt een lijn met tweehonderd punten 

berekend van het resonantieveld als functie van de hoek a van het magneetveld . Tenslotte 

worden de berekende waarden van de zes paramaters gegeven. 
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program anisotropy; 
uses 

Dos, Crt, SplotVGA; 

const 
Accuracy 
Delta 
Gtr 

1E-4; 
1E-6; 
PI/180; 

Rtg 
FilenaamO 
Filenaam1 
D_alpha 

1/Gtr; 
'input.par'; 
'81q2_19.dat'; 
90; 

{conversiefactoren graden <>radialen} 
{beginwaarden parameters} 
{meetdata} 

type 
Array1dr 
Array2dr = 
VarArray 

array[1 .. 2] of double; 
array[1 .. 2,1 .. 2] of double; 
array[1 .. 6] of double; 

var 
H,Alpha1,Alpha,Beta1 
Stn,S2tn,Ctn,Sa,Ca 
I,Aanthoek,converged 
Hoek,Hmeet 
Hoekc,Hc 
p 
Key 

procedure Lees_parameters; 
var 

I : integer; 
begin 

assign(Input,FilenaamO); 
reset(Input); 

double; 
double; 
integer; 
Plotarray; 
Plotarray; 
VarArray; 
char; 

for I:=1 to 6 do readln(Input,p[I]); 
close (Input); 
p[1] := p[l] /1000; 
p[2] := p[2]/1000; 
p[3] := sqr(p[3]/1000); 
p[4] := p[4] *Gtr; 
p[S] := p[S]*Gtr; 
p[6] := p[6]*Gtr; 

end; 

procedure Lees~eting; 
var 

I : integer; 
begin 

assign(Input,Filenaam1); 
reset(Input); 
I:=O; 
while not eof(Input) do 

begin 
inc(I); 
readln(Input,hoek[I],hmeet[I]); 
hoek[I]:=(hoek[I]+D_alpha)*Gtr; 
hmeet[I]:=Hmeet[I]/1000; 

end; 
close(Input); 
Aanthoek:=I; 

end; 

function Min(X,Y: double) 
begin 

if X<=Y then Min:=X 
else Min:=Y; 

end; 

double; 

-Kl/M 
Bd 

Omega/Gamma)"2 
Theta_n 

Phi_n 
Bet a 



function arccos(X: double) : double; 
begin 

if abs(X)<0.7 then arccos:=Pi/2-arctan(X/sqrt(l-X*X)) 
el se 

end; 

if X<O then arccos:=Pi+arctan(sqrt(l-X*X)/X) 
else arccos:=arctan(sqrt(l-X*X)/X); 

function E(Theta,Phi: double) : double; 
var 

St,Ct,S2t,C2t,C4t,C4p,Cppn,Cpb: double; 
begin 

St := sin(Theta); 
Ct .- cos(Theta); 
S2t := 2*St*Ct; 
C2t := 2*sqr(Ct)-l; 
C4t := 2*sqr(C2t)-1; 
C4p := cos(4*Phi); 
Cppn:= cos(Phi-p[S]); 
Cpb := cos(Phi-Beta); 
E := p[l)/16*(sqr(C2t- l)*C4p + 3.5*C4t + 2*C2t) 

{energy} 

+ 0.25*p[2)*(sqr(St*Stn*Cppn) + sqr(Ct*Ctn) + 0.5*S2t*S2tn*Cppn) 
- H*(St*Sa*Cpb + Ct*Ca); 

end; 

procedure Func(var X: Arrayldr; var G: double); 
begin 

G:=E(x[l) ,x[2)); 
end; 

procedure Derivatives(var X,FirstD: Arrayldr; var SecondD: Array2dr; 
var Resonantie: double); 

var 
St,Ct,S2t,C2t,S4t,C4t,S4p,C4p,Sppn,Cppn,S2pn,C2pn,Spb,Cpb: double; 
Et,Ep,Ett,Etp,Epp: double; 

begin 
St 
Ct 
S2t 
C2t 
S4t 
C4t 
S4p 

:= 

.-

.-
:= 
:= 

.-
:= 

sin(X[l)); 
cos(X[l)); 
2*St*Ct; 
2*sqr(Ct)-l; 
2*S2t*C2t; 
2*sqr(C2t)-l; 
sin(4*X[2)); 

C4p .- cos(4*X[2)); 
Sppn:= sin(X[2)-p[5)); 
Cppn:= cos(X[2)-p[5)); 
S2pn:= 2*Sppn*Cppn; 
C2pn:= 2*sqr(Cppn)-l; 
Spb := sin(X[2)-Beta); 
Cpb := cos(X[2)-Beta); 
FirstD[l]:=p[l)/8*(2*S2t*(C4p-1) - (7+C4p)*S4t) 

+ p[2)/4*(S2t*(sqr(Stn*Cppn) - sqr(Ctn)) + C2t*S2tn*Cppn) 
- H*(Ct*Sa*Cpb- St*Ca); 

FirstD[2]:=p[l)/8*(-C4t + 4*C2t- 3)*S4p 
- p[2)/4*(sqr(St*Stn)*S2pn + 0.5*S2t*S2tn*Sppn) 
+ H*St*Sa*Spb; 

{dE/dt} 

{dE/dp} 

SecondD[l,l):=O.S*(p[l)*((C2t-C4t)*C4p- 7*C4t- C2t) {ddE/dtdt} 
+ p[2)*(C2t*(sqr(Stn*Cppn) - sqr(Ctn)) - S2t*S2tn*Cppn)) 
+ H*(St*Sa*Cpb + Ct*Ca); 

SecondD[1,2):=p[l)/2*(S4t- S2t+S2t)*S4p 
- p[2)/4*(S2t*sqr(Stn)*S2pn + C2t*S2tn*Sppn) 
+ H*Ct*Sa*Spb; 

SecondD[2,2):=0.5*(p[l)*(-C4t + 4*C2t- 3)*C4p 
- p[2)*(sqr(St*Stn)*C2pn + 0.25*S2t*S2tn*Cppn)) 

{ddE/dtdp} 

{ddE/dpdp} 

+ H*St*Sa*Cpb; 
Resonantie:=(SecondD[l,l)*SecondD[2,2)-sqr(SecondD[1,2)))-p[3]*sqr(St); 

end; 
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procedure AlphaBeta(LocalAlpha: double; var Alphl,Betl: double); 
var 

Sla,Cla,Sbl,Cbl,Spn,Cpn 
SinusBetal,CosinusBetal 

begin 
Spn:=sin(p[S]); 
Cpn:=cos(p[S]); 
Sbl:=sin(p[6]); 
Cbl:=cos(p[6]); 
Sla:=sin(LocalAlpha); 

double; 
double; 

Cla:=cos(LocalAlpha); 
Alphl:=arccos(-Sla*Cbl*Stn+Cla*Ctn); 
SinusBetal:=Sla*(Cbl*Ctn*Spn+Sbl*Cpn)+Cla*Stn*Spn; 
CosinusBetal:=Sla*(Cbl*Ctn*Cpn-Sbl*Spn)+Cla*Stn*Cpn; 
if CosinusBetal=O then exit 
el se 

begin 
Betl:=arctan(SinusBetal/CosinusBetal); 
if CosinusBetal<O then Betl:=Betl+Pi 
el se 

end; 
end; 

if SinusBetal<O then Betl:=Bet1+2*Pi 

{Beta tussen 0 en TwoPi} 

{----------------------------------------------------------MINFUN} 
procedure MINFUN(var X: Arrayldr; RAXMIN,AAXMIN: double; 

var CONV: integer; var RESONANCE: double); 
var 

XRMIN : Arrayldr; 
function READY(var X,DX: Arrayldr; REPS,AEPS: double) boolean; 
begin 

if abs(DX[l])>REPS*abs(X[l])+AEPS then READY:=false 
else if abs(DX[2])>REPS*abs(X[2])+AEPS then READY:=false 
else READY:=true 

end; {READY} 
{-------------------------------------------------------------RCYCLE} 
procedure RCYCLE(var XR:Arrayldr; var RAXR,AAXR:double); 
var 

PRXR,SUGSTEP,DESCENT,RACC,AACC:double; 
GRAD,DIR,SIGMA:Arrayldr; 
H:Array2dr; 

{---------------------------------------------------------------PENALTY} 
function PENALTY(var P: Arrayldr; T: double; var Q: Arrayldr; 

var PVALUES: integer) : double; 
{ COMPUTES THE PROBLEM FUNCTIONS GT AND THE PENALTY function AT THE 
{ POINT P+T*Q -- REJECT INDICATES WHETHER THIS POINT IS FEASIBLE OR NOT} 
var 

XT Arrayldr; 
GT double; 

begin 
PVALUES:=PVALUES+l; 
XT[l]:=P[l]+T*Q[l]; 
XT[2]:=P[2]+T*Q[2]; 
FUNC (XT, GT) ; 
PENALTY:=GT; 

end; {PENALTY} 
{-----------------------------------------------------------------SHIFT} 
procedure SHIFT(var X,Y,PRX,PRY: double); 
begin 

X:=Y; 
PRX:=PRY; 

end; {SHIFT} 
{------------------------------------------------------------------MOVE} 
procedure MOVE(var POINT,S: Arrayldr; var A,B,C,PRA,PRB,PRC: double; 

var SUGSTEP: double; K: integer; var PVALUES: integer); 
{ LOCATES THREE COORDINATES A,B AND C ALONG THE SEARCH DIRECTION } 
{ SUCH THAT PRA >= PRB AND PRB <= PRC. } 
var 

D,PRD : double; 



FURTHER : boolean; 
begin 

FURTHER: = true; 
while (PVALUES<50) AND FURTHER do 
begin 

D:=B+SUGSTEP; 
PRD:=PENALTY(POINT,D,S,PVALUES); 
if PRD<=PRB then 

begin 
if K>O then SHIFT(A,B,PRA,PRB) 
else SHIFT(C,B,PRC,PRB); 
if (K=2) OR (K=-2) then FURTHER:= false 
else SUGSTEP:=2*SUGSTEP; 
SHIFT(B,D,PRB,PRD) 

end 
el se 

begin 
if K>O then SHIFT(C,D,PRC,PRD) 
else SHIFT(A,D,PRA,PRD); 
if (K=l) OR (K=-1) then FURTHER:=false 
else SUGSTEP:=SUGSTEP/2 

end {TESTING FEASIBLE TRIAL POINT D} 
end { LOOP } 

end; {MOVE} 
{--------------------------------------------------------------INTERPOL} 
procedure INTERPOL(var POINT,S: Arrayldr; var A,B,C,PRA,PRB,PRC: double; 

var PVALUES: integer); 
{ REPEATED QUADRATIC INTERPOLATION to APPROXIMATE A LINE MIN. 
var 

PA,PC,D,PRD 
FURTHER 

double; 
boolean; 

begin 
FURTHER: =true; 
while (PVALUES<50) AND FURTHER do 
begin { D MINIMIZES INTERPOLATING QUADRATIC } 

PC:=(A-B)*(PRC-PRB); 
if PC=O then D:=(B+C)/2 
el se 

begin 
PA:=(B-C)*(PRA-PRB); 
D:=O.S*((A+B)*PC+(B+C)*PA)/(PA+PC) 

end; { COMPUTING D } 
PRD:=PENALTY(POINT,D,S,PVALUES); 
if ((B <> 0) OR (PRD <= PRB)) AND 
(abs(PRD-PRB)<RACC*abs(PRD)+AACC) then FURTHER:=false; 
if D<B then 

begin 
if PRD<=PRB then 

begin 
C:=B; 
PRC:=PRB; 
B:=D; 
PRB:=PRD 

end 
else SHIFT(A,D,PRA,PRD) 

end 
el se 

begin 
if PRD<=PRB then 

begin 
A:=B; 
PRA:=PRB; 
B:=D; 
PRB:=PRD 

end 
el se 

SHIFT(C,D,PRC,PRD) 
end { REARRANGING A B AND C 

end { QUADRATIC INTERPOLATION } 

-79-



-80-

end; { INTERPOL } 
{--------------------------------------------------------------QUADSRCH} 
procedure QUADSRCH(var POINT: Array1dr; var PRPOINT: double; 

var S: Array1dr; var SUGSTEP,RACC,AACC: double); 
LINEAR SEARCH ALONG DIRECTION S[2] FROM POINT } 

--SUGSTEP IS THE INITIAL STEP SIZE IN THE SEARCH DIRECTION } 
--DIRECKT INDICATES WHETHER A SEARCH IN THE OPPOSITE } 

DIRECTION IS NECESSARY OR NOT. } 
var 

K, PVALUES integer;. 
A,B,C,PRA,PRC double; 

begin 
PVALUES:=O; A:=O; B:=O; C:=O; 
PRA:=PRPOINT; PRC:=PRPOINT; 
if (SUGSTEP <> 0) AND ((abs(S[1])+abs(S[2])) <> 0) then 
begin 

if SUGSTEP>O then K:=1; 
if SUGSTEP<O then K:=-1; 
MOVE(POINT,S,A,B,C,PRA,PRPOINT,PRC,SUGSTEP,K,PVALUES); 
if (A=B) OR (B=C) then 

begin 
SUGSTEP:=SUGSTEP/2; 
K:=K+K; 
MOVE(POINT,S,A,B,C,PRA,PRPOINT,PRC,SUGSTEP,K,PVALUES) 

end; 
INTERPOL(POINT,S,A,B,C,PRA,PRPOINT,PRC,PVALUES) 

end; {SEARCH} 
POINT[1]:=POINT[1]+B*S[1]; 
POINT[2]:=POINT[2]+B*S[2]; 
SUGSTEP:=B 

end; {QUADSRCH} 
{--------------------------------------------------------------CHOLESKY} 
procedure CHOLESKY(var A: Array2dr; var S,B: Array1dr); 
begin 

A[2, 1]: =A[1, 2] /A[1, 1]; 
S[2]:=(B[2]-A[2,1]*B[1])/(A[2,2]-A[1,2]*A[2,1]); 
S[1]:=B[1]/A[1,1]-A[2,1]*S[2]; 

end; {CHOLESKY} 

begin { START of MAIN PROGRAM of RCYCLE } 
CONV:=-1; 
FUNC (XR, PRXR) ; 
DERIVATIVES(XR,GRAD,H,RESONANCE); 
RACC:=MIN(1E-4,abs(RAXR)); AACC:=MIN(1E-4,abs(AAXR)); 
repeat { UNCONSTRAINED-MINIMIZATION CYCLE } 

{ METHOD of GAUSS-NEWTON OR NEWTON } 
CHOLESKY(H,DIR,GRAD); 
DESCENT:=GRAD[1]*DIR[1]+GRAD[2]*DIR[2]; 
if DESCENT=O then SUGSTEP:=O else 
if DESCENT<O then SUGSTEP:=MIN(1,-1/DESCENT) 
else SUGSTEP:=-MIN(1,1/DESCENT); 
SIGMA[1] :=XR[1]; 
SIGMA[2] :=XR[2]; 
QUADSRCH(XR,PRXR,DIR,SUGSTEP,RACC,AACC); 
SIGMA[1]:=XR[1]-SIGMA[1]; 
SIGMA[2]:=XR[2]-SIGMA[2]; 
DERIVATIVES(XR,GRAD,H,RESONANCE); 

until READY(XR,SIGMA,RAXR,AAXR); 
CONV:=1 

end; { RCYCLE } 

{ INITIALIZING } 

begin START OF MAIN PROGRAM OF MINIFUN 
XRMIN[1] :=X[1]; 
XRMIN[2] :=X[2]; 
CONV:=-1; 
while CONV<O do 
begin 

RCYCLE(XRMIN,RAXMIN,AAXMIN); 
X[1] :=XRMIN[1]; 



X [2]: =XRMIN [2] 
end 

end; {MINFUN} 

function Hres(Theta_Magnetisation,Phi_Magnetisation: double) : double; 
{--berekent iteratief het veld waarbij aan de resonantieconditie is voldaan.} 
label 

BreakP; 
const 

var 
x 

Kl 
step 

K2 
Resvall 
Resval2 

double 3.1; 
0.00005; 

Arrayldr; 
double; 
double; 
double; 

begin 
X[l]:=Theta_Magnetisation; 
X[2] :=Phi_Magnetisation; 
repeat 

H:=Kl; 
Minfun(X,Delta,Delta,converged,Resvall); 
if abs(Resvall)>Delta then K2:=Kl+Step 
else goto BreakP; 
H:=K2; 
Minfun(X,Delta,Delta,converged,Resval2); 
Kl:=Kl+(K2-Kl)*ResVall/(ResVall-ResVal2); 

until false; 
BreakP: 

Hres:=H; 
end; 

function Kwadrat : double; 
{berekent de som van het kwadraat van het verschil tussen meting en berekening} 
var 

Alp ha double; 
Alphal double; 
Hcalc double; 
Sum double; 
I integer; 

begin 
Sum:=O; 
for I:=l to Aanthoek do 
begin 

Stn:=sin(p[4]); 
Ctn:=cos(p[4]); 
S2tn:=2*Stn*Ctn; 
Alpha:=hoek[I]; 
AlphaBeta(Alpha,Alphal,Betal); 
Sa:=sin(Alphal); 
Ca:=cos(Alphal); 
hcalc:=Hres(Alphal,Betal); 
Sum:=Sum+sqr(Hcalc-Hmeet[I]); 

end; 
Kwadrat: =Sum; 

end; 

procedure rc(pvar: integer; pstap: double; 
var Slope,Square_Suml,Square_Sum2: double; 
var Sign: integer); 

{ berekent de partitiele afgeleide van de kwadratensom naar de variabele pvar} 
begin 

p[pvar]:=p[pvar]+Sign*Pstap; 
Square_Sum2:=Kwadrat; 
slope:=Sign*(Square_sum2-Square_Suml)/Square_Suml; 
if Slope<O then Sign:=l 
else Sign:=-1; 

end; 
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procedure Mini_par(pvar: integer; var fO :double); 
{ berekent het minimum van de kwadratensom voor de variabele pvar} 
var 

sig 
pO,pst,rcO,f 

begin 
pO:=p[pvar]; 
pst:=Accuracy; 

integer; 
double; 

sig:=l; 
rc(pvar,pst,rcO,fO,f,sig); 
p (pvar] :=pO; 
if (abs(rcO)>Delta) then 

begin 
pst:=abs(l/rcO)*Delta; 
if pst>l then pst:=l; 
if pst<lE-3 then pst:=lE-3; 
repeat 

rc(pvar,pst,rcO,fO,f,sig); 
if f>=fO then 

begin 
pst:=pst/3; 
p[pvar]:=pO 

end 
el se 

begin 
fO:=f; 
pO:=p[pvar] 

end; 
writeln(f0:12:6,rc0:12:6,sig*pst:l2:6,p[pvar]:l2:6); 

until (pst<=Delta) or (abs(rcO)<Delta) 
end 

end; 

procedure Bereken_parms; 
const 

Itermax = 5; 
var 

Quadsum 
Iterations 
pvar 

double; 
integer; 
integer; 

begin 
Iterations:=O; 
Quadsum:=Kwadrat; 
repeat 

begin 
inc(Iterations); 
for pvar:=l to 6 do 

begin 
writeln(Iterations:6,pvar:6); 
Mini_par(pvar,Quadsum) 

end; 
end; 

until Iterations=Itermax 
end; 

procedure Plot; 
var 

Xmin,Ymin,Xmax,Ymax 
I 

begin 

real; 
integer; 

for I:=l to Aanthoek do Hoek[I):=Hoek[I]*Rtg-90; 
Add_plot(Aanthoek,Hoek,Hmeet,S); 
Add_plot(201,Hoekc,Hc,l); 
Xmin:=l.OE38;Ymin:=Xmin;Xmax:=O.O;Ymax:=O.O; 
Simpleplot(Xmin,Xmax,Ymin,Ymax, '','', 'Alpha','Hres',l); 

end; 

{ fit de kromme} 



begin 
clrscr; 
Lees_parameters; 
Lees_meting; 
Bereken_parms; 
for I:= -10 to 190 do 

begin 
Stn:=sin(p[4)); 
Ctn:=cos(p[4)); 
S2tn:=2*Stn*Ctn; 
Alpha:=I*Gtr; 
AlphaBeta(Alpha,Alpha1,Beta1); 
Sa:=sin(Alpha1); 
Ca:=cos(Alpha1); 
Hoekc[I+11):=(Alpha)*Rtg-90; 
Hc[I+11):=Hres(Alpha1,Beta1); 

end; 
Plot; 
writeln(' -K1/M :',p[1)*1000:12:6); 
writeln(' Bd :',p[2)*1000:12:6); 
writeln(' Hres :',sqrt(p[3))*1000:12:6); 
writeln('Theta_n :',p[4)*Rtg:7:2); 
writeln(' Phi_n :',p[S]*Rtg:7:2); 
writeln(' Beta :' ,p[6]*Rtg:7:2); 
Schrijf_parms; 
Key:=readkey; 

end. 
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Appendix E Resultaten van de anisatrapiefits 

In de tabellen staan de uit de metingen berekende waarden, die door het programma 

anisotr3.pas worden berekend. 

Tabel E.l: Uitkomsten voor preparaat Q, oriëntatie 1. 

T(K) K11M Hd nroJ 8J.I.s en (0) <i>n (o) ~ (0) Aa. (o) 
(Gauss) (Gauss) (Gauss) 

1.3 22.7 329 3121 90.0 44.3 90.0 90.0 

1.9 19.5 336 3130 87.7 45.3 88.1 88.5 

2.5 18.1 319 3140 91.7 47.3 87.2 87.5 

3.0 17.7 326 3179 88.4 45.1 87.4 89.0 

3.6 16.4 283 3178 86.8 45.5 92.3 88.5 

4.2 9.1 264 3178 86.3 44.7 84.9 90.0 

Tabel E.2: Uitkomsten voor preparaat R, oriëntatie 1. 

T(K) K11M Hd nrol 8J.I.s en (0) <i>n (o) ~ (0) Aa. (o) 
(Gauss) (Gauss) (Gauss) 

1.3 20.6 313 3151 89.2 46.0 92.6 90.0 

1.9 15.7 295 3148 90.0 46.8 90.0 90.0 

2.5 12.7 283 3147 91.0 45.4 93.6 90.0 

3.0 11.5 267 3160 88.0 43.2 91.5 90.0 

3.6 10.6 237 3166 90.0 45.2 90.0 90.0 

4.2 8.7 241 3176 90.0 40.65 90.0 90.0 
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Tabel E.3: Uitkomsten voor preparaat S, oriëntatie 1. 

T(K) K11M Hd nrol gJJ.a en (0) <l>n (o) ~ (0) óa (0) 
(Gauss) (Gauss) (Gauss) 

1.3 38.0 319 3078 85.4 49.4 85.9 87.0 

1.9 29.5 347 3129 96.6 51.4 96.6 87.0 

2.5 22.8 290 3103 85.6 45.3 94.1 89.0 

3.0 19.4 321 3147 86.2 51.1 85.8 86.0 

3.6 17.2 307 3185 91.5 49.7 94.6 87.0 

4.2 12.7 272 3156 91.5 48.2 95.4 87.5 

Tabel E.4: Uitkomsten voor preparaat S, oriëntatie 2. 

T(K) K11M Hd nrol gJJ.a en (0) <l>n (o) ~ (0) óa. (0) 
(Gauss) (Gauss) (Gauss) 

1.3 36.7 346 3094 89.5 48.3 1.3 91.5 

1.9 22.1 229 3212 95.3 49.4 1.5 87.0 

2.5 20.2 285 3135 92.4 46.9 3.0 89.5 

3.0 19.4 301 3168 93.7 48.5 0.15 88.5 

3.6 12.5 267 3155 91.3 49.0 1.3 87.5 

4.2 8.1 226 3178 96.4 48.0 -1.9 89.5 
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Appendix F Magnetisatie 

Voor de verwerking van enkele meetgegevens moet de magnetisatie worden gebruikt. Voor 

de verzadigingsmagnetisatie (per massa-eenheid) geldt dat 

(F.1) 

met Nx het aantal mangaan-ionen per volume eenheid, JlB het Bohr-magneton, S de spin en 

Pm de massadichtheid. Met Pm = 6.5 x 103 kgm-3, S = 5/2 en x= 4% wordt Mverz = 4.58 Am2kg-1. 

Metingen van de magnetisatie zijn aan de gebruikte preparaten niet gedaan. Er zijn wel 

gegevens over preparaten met vergelijkbare gatendichtheden. We nemen aan dat de 

verschillen niet al te groot zullen zijn. Voor de preparaten Q en R gebruiken we de meting die 

verricht is aan een preparaat met p = 7.5 x 1020 cm-3 [Ops 92]. 

Tabel F.l: Magnetisatie voor de preparaten Q en R. 

T(K) M(Am2kg-1) MIMverz 

1.3 4.06 0.886 

1.9 3.97 0.867 

2.5 3.88 0.847 

3.0 3.76 0.821 

3.6 3.54 0.773 

4.2 3.31 0.723 

Voor preparaat S gebruiken we de meting aan een preparaat met p = 11 x 1020 cm -3. 

Tabel F.2: Magnetisatie voor het preparaat S 

T(K) M(Am2kg-1) MIMverz 

1.3 3.90 0.852 

1.9 3.82 0.834 

2.5 3.70 0.808 

3.0 3.54 0.774 

3.6 3.35 0.731 

4.2 3.12 0.681 
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