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Samenvatting 

Het magnetisch gedrag van de verdunde magnetische halfgeleider Sn1_xMnxTe, afkom

stig uit de IV-VI groep van het periodiek systeem, wordt bepaald door de dichtheid van 

ladingsdragers (gaten). Afhankelijk van de gatendichtheid p kunnen bij lage temperatu

ren zowel ferromagnetische als 'spinglasachtige' toestanden bestaan. Dit kan begrepen 

worden met behulp van de indirecte RKKY -interactie tussen de magnetische momen

ten van de Mn2+-ionen, in samenhang met de bandenstructuur van SnTe. In het verle

den is gebleken dat, door middel van een geringe wijziging van de stoichiometrie, de ga

tendichtheid in SnMnTe vrij eenvoudig veranderd kan worden van ongeveer 11· 1020 

cm -3 (een gebruikelijke waarde voor met de Bridgmanmethode gegroeide kristallen) 

naar ongeveer 3·1020 cm-3 en 20·1020 cm-3. Omdat met deze methode (isotherme an

nealing onder Sn- of Te-rijke damp) echter slechts een beperkt aantal p-waarden be

reikt kunnen worden, wordt in dit afstudeerverslag aandacht besteed aan enkele alter

natieve methoden om p te beïnvloeden. 

Door het introduceren van de benodigde stoichiometrische afwijkingen in de smelt, 

voordat de Bridgman kristalgroei plaatsvond, zijn in Sn0.97Mn0.03Te slechts kleine vari

aties in p bewerkstelligd. Isotherme annealing onder Zn- in plaats van Sn-damp, bij de

zelfde temperatuur, bleek voor deze stof een wat lagere gatendichtheid op te leveren 

(3.4 tegenover 5.3·1020 cm-3). Het aldus behandelde preparaat gaf discontinuïteiten te 

zien in de dynamische susceptibiliteit Xac(T) en de magnetisatie M(T). Dit kan toege

schreven worden aan de overgang naar de supergeleidende toestand van door het an

nealingsproces afgescheiden neutraal Sn. 

Gebleken is dat Sn0.97Mn0.03 Te eenvoudig te doteren is met enkele procenten van het 

groep lH-element In. De geobserveerde effecten van de In-doping zijn ondermeer een 

verlaging van p en een magnetisch gedrag als functie van p dat afwijkt van het gedrag 

van ongedateerd Sn0.97Mn0.03 Te. Beide verschijnselen kunnen kwalitatief verklaard 

worden door de aanwezigheid van een quasi-locaal In-impurity niveau in de banden

structuur, met zowel donor- als acceptoreigenschappen, aan te nemen. 

Susceptibiliteitsmetingen aan Sn0.97Mn0•03Te duiden erop dat de overgang van een 

ferromagnetische naar een spinglasfase zich ruwweg in het betrekkelijk kleine interval 

9·1020 cm-3 < p < 12·1020 cm-3 lijkt te voltrekken. 

Een onderzoek aan Sn0.96Mn0.04Te, bestaande uit susceptibiliteits-, hoogveldmagnetisa

tie- en neutronendiffractiemetingen, heeft aangetoond dat zich in deze stof, voor p R: 

11· 1020 cm -3, bij dalende temperatuur een overgang voordoet van een ferromagnetische 

naar een spinglastoestand (re-entrant spinglasovergang). 
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Hoofdstuk 1 

Verdunde magnetische halfgeleiders: 
achtergrond 

1.1 Inleiding 

Een verdunde magnetische halfgeleider (Diluted Magnetic Semiconductor, DMS) is 

een halfgeleider waarin in het kristalrooster een paar procent magnetische ionen is 

opgelost. Het gastmateriaal is doorgaans afkomstig uit de II-V, II-VI of IV-VI 

groepen van het periodiek systeem. Als magnetische verontreinigingen worden vaak 

de elementen Mn, Fe en Co gebruikt. Deze verbindingen blijken een opmerkelijk 

magnetisch gedrag te vertonen. Hieraan ten grondslag ligt een intrigerende inter

actie tussen twee subsystemen: het elektronische systeem dat gevormd wordt door 

de vrije ladingsdragers, en het systeem van magnetische momenten. Dit is de reden 

dat: 

• de eigenschappen van II-VI DMS'en (voorbeelden: Cd1_xMnxTe, Zn1_xMnxTe, 

Hgt-xMnxTe, Zn1_xFexSe, Zn1_xCoxSe, Hg 1_x-yCdyMnxTe) al geruime tijd (sinds 

ongeveer vijftien jaar) onderzocht worden vanwege praktische toepassingen die 

bijvoorbeeld liggen in de gigantische Faradayrotatie in deze materialen 

[CAS89, HAA91] en het gebruik als FIR-detectoren. 

• de belangstelling voor DMS'en uit de IV-VI groep (voorbeelden zijn: 

Pbt-x-ySnyMnx Te, Sn1_xMnx Te, Ge1_xMnx Te) de laatste jaren sterk gegroeid is. 

In deze categorie verbindingen doet zich de unieke situatie voor dat door de in

troductie van stoichiometrische afwijkingen de dichtheid van ladingsdragers te 

manipuleren is en daarmee de magnetische eigenschappen (!), wat het magne

tisch onderzoek aan DMS'en vooral van fundamenteel belang maakt. In 

PbSnMnTe is de ladingsdragersconcentratie bijvoorbeeld te variëren tussen 

ruwweg 1019 en 1021 cm-3, waardoor het mogelijk is in deze stof verschillende 

magnetische fases waar te nemen bij heliumtemperaturen. 

Publicaties over het gedrag van PbSnMnTe (ST086] en SnMnTe [ESC84, ESC85] 

suggereerden reeds het mogelijke optreden van verschillende magnetische toestanden 

(ferromagnetisch, spinglasachtig), afhankelijk van de gatendichtheid of de hoeveel

heid magnetische ionen. Onder andere in de groep Coöperatieve Verschijnselen is 

het onderzoek naar deze IV-VI DMS'en vervolgens voortgezet (b.v. (SWA87, 

SWA88, SWA90, ELT90, JON91]). 



1 Verdunde magnetische halfgeleiders: achtergrond 

Dit verslag bericht van een afstudeeronderzoek naar de rnanipweerbaarheid van het 

magnetische gedrag van de IV-VI verdunde magnetische halfgeleider Sn1_xMnxTe 

via de dichtheid van ladingsdragers (gaten). De doelstelling van het werk is een 

nieuwe impuls te geven aan de studie van deze stof door te proberen systematisch de 

invloed van de gatendichtheid op de magnetische eigenschappen in kaart te brengen. 

Uit de resultaten van neutronenverstrooiings-experimenten aan SnMnTe-preparaten 

kan geconcludeerd worden dat het magnetische Mn2•-ion (S = ~), wanneer opgelost 

in de kristalmatrix, inderdaad werkt als een kation-substituent: het vervangt het 

Sn2•-ion. Omdat we verder met bijvoorbeeld EPMA (Elektron Probe Micro Analy

sis, zie [ST090]) meestal een redelijk homogene verdeling van het Mn2+ over de pre

paraten kunnen vaststellen, mogen we spreken over de aanwezigheid van willekeurig 

over het rooster verdeelde gelocaliseerde magnetische momenten. Het ladingsdra

gersafhankelijke magnetische gedrag van IV-VI DMS'en blijkt nu verklaarbaar te 

zijn met een ander 'long range' exchange-mechanisme dan waarmee het gedrag van 

II-VI verbindingen begrepen kan worden. Om dit duidelijk te maken komen in dit 

inleidende hoofdstuk (waarin de belangrijkste theorie is bevat) verschillende model

len aan de orde die de indirecte interacties tussen de magnetische momenten, de 

'spins', via de ladingsdragers beschrijven (§1.2). Het (gemodificeerde) RKKY-model, 

waarmee het gedrag van Sn1_xMnx Te te verklaren is, komt apart aan bod in §1.3. 

Vervolgens zullen in §1.4 de termen 'ferromagneet' en 'spinglas' verduidelijkt wor

den aan de hand van het bekende gedrag van de magnetische grootheid Xac 

(dynamische susceptibiliteit). Ter afsluiting van dit hoofdstuk wordt in §1.5 de hui

dige stand van zaken bij het onderzoek aan (Pb )SnMnTe samengevat. 

In de rest van dit verslag wordt aandacht besteed aan de experimentele bevindin

gen. Allereerst worden in hoofdstuk 2 kort de meetopstellingen behandeld. Hierna 

volgen een aantal hoofdstukken die beschouwd kunnen worden als de resultaten van 

een aantal afzonderlijke, maar samenhangende, deelprojecten. 

In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op een aantal mogelijkheden die te bedenken zijn om 

via min of meer gecontroleerde afwijkingen in de stoichiometrie van SnMnTe het 

magnetisch gedrag te beïnvloeden. Enkele van deze mogelijkheden worden toegepast 

op eigenhandig geprepareerd Sn0•97Mn0.03 Te. 

In hoofdstuk 4 wordt het magnetisch gedrag bestudeerd van Sn0•96Mn0•04Te aan de 

hand van metingen aan preparaten met drie verschillende gatendichtheden. 

In hoofdstuk 5 wordt een project beschreven dat ten doel heeft de toepasbaarheid te 

onderzoeken van het doteren van (Pb )SnMnTe met vreemde atomen. Dit is een al-
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ternatieve methode om de ladingsdragersdichtheid (en zo de magnetische eigen

schappen) te kunnen controleren. Er worden resultaten gepresenteerd van metingen 

aan Sn0•97Mn0•03 Te, gedoteerd met enkele procenten van het groep lil-element In. 

In elk van deze drie hoofdstukken zal een afzonderlijke evaluatie plaatsvinden van 

de resultaten. 

1 .2 Indirecte interactie mechanismen 

Doordat de fractie ionen in Mn2+-houdende verdunde magnetische halfgeleiders in 

het algemeen klein is (enkele procenten) en de gemiddelde afstand tussen de Mn2+

ionen dus groot, is de rol van directe nearest neighbor interacties tussen de magneti

sche Mn2+-ionen meestal gering. De invloed van indirecte wisselwerkingen tussen de 

d-elektronen van de Mn2+-ionen via des- of p- toestanden van de vrije bandelektro

nen (gekarakteriseerd door de interactiesterkte Jsp-d), is daarom dominant. In II-VI 

groep DMS'en is deze interactie tussen de gelocaliseerde momenten, die voor het 

magnetische gedrag verantwoordelijk is, van antiferromagnetische aard. In DMS'en 

uit de IV-VI groep daarentegen worden in een aantal gevallen ferromagnetische in

teracties waargenomen; met name in Sn1_xMnx Te [COC73] en Ge1_xMnx Te 

[COC74]. Bepalende factor voor het karakter van de interactie blijkt de dichtheid 

van ladingsdragers te zijn (JON91]. Zie Figuur 1.1. 

tl 
lJ • 1 @iliJ 

_ ~s~~e I 
I PbSnTe 1 
L-- -

Pb Te 

I Cd 3As 2 1 

I HgSe I tt 
HgTe I 

1016 1018 1020 1022 

carrier density (cm-3) 

Figuur 1.1 SchematUche weergave van de ladingsdragersconcentraties in 

Mn2+-houdende DMS'en. De (anti)parallelle piJ1en geven de waaf'

genomen (anti )ferromagnetische interacties in het betreffende 
regime aan. 
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Om het magnetisch gedrag van de verbindingen in Figuur 1.1 te beschrijven zijn een 

drietàl indirecte interactie mechanismen voorgesteld. Alle gaan uit van virtuele ex

change processen tussen de bandelektronen en de d-elektronen van de magnetische 

ionen die verantwoordelijk zijn voor de magnetische momenten. De term 'virtueel' 

wordt gebruikt omdat de toestanden waartussen de overgangen in deze modellen 

plaatsvinden niet afzonderlijk bestaan door een menging van deze toestanden (sp-d 

hybridisatie). De effectiviteit van elk van deze modellen, waarvan hieronder een 

kort overzicht volgt, wordt ruwweg bepaald door bandafstand en ladingsdragerscon

centratie. Een uitvoerige behandeling van de theoretische achtergrond is te vinden 

in [MAE88]. Zie ook Figuur 1.2. 

SE BR RKKY 

Figuur 1. 2 Schematische weergave van de diver1e interactie mechaninnen 

Het Super Exchange (SE) mechanisme [AND63] is een intrabandmodel, omdat de 

interactie plaatsvindt via virtuele overgangen tussen een elektronenpaar uit één 

band en de gelocaliseerde d-elektronen. 

Het Bloembergen-Rowland (BR) model [BL055] is een interbandmodel omdat het 

alleen overgangen toestaat tussen twee banden. De indirecte interactie met de d

elektronen is nu te beschrijven met de excitatie van een elektron naar de geleidings

band en het vervolgens weer terugvallen naar de valentieband. 

Het RKKY-model [RUD54, KAS56, YOS57] is een intrabandmodel omdat het uit

sluitend virtuele overgangen toelaat naar geëxciteerde toestanden in dezelfde band. 

Het is uiteraard essentieel dat hiervoor in de band onbezette toestanden aanwezig 

dienen te zijn. 

Het is niet moeilijk in te zien dat SE dominant zal zijn in isolatoren en halfgeleiders 

met een grote bandafstand, het BR-mechanisme effectief zal zijn in halfgeleiders 

met een kleine bandafstand en het RKKY-model met name de interacties in (semi-) 
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metalen goed beschrijft. 

Voor verdunde magnetische halfgeleiders uit de 11-V en de 11-VI groep is reeds aan

getoond dat het SE-mechanisme het magnetisch gedrag bepaalt [LAR88]; in de vol

gende paragraaf zullen we zien dat door de hoge degeneratie in de IV-VI verdunde 

magnetische halfgeleider PbSnMnTe voor deze verbinding het RKKY -mechanisme 

dominant kan worden gemaakt. 

1.3 (Gemodificeerd} RKKY-model 

1.3.1 Bandenstroduur van PbSn(Mn)Te 

Voor een goed begrip van het magnetische gedrag van PbSnMnTe met behulp van 

het RKKY -model is het nodig dat we de bandenstructuur beschouwen. De banden

structuur van Pb1_ySnyTe {de substitutie van enkele procenten Mn heeft geen noe

menswaardige consequenties [ST090A]) is in Figuur 1.3 weergegeven. 

Pb 1_xsnx Te 

VB2 
m; =tOO me 

Eg 

flVB 

L 

P < Pcrit 

---- EF: P = Pcrit. 

P > Pcrit 

Figuur 1.9 Model van de bandenstructuur van PbSnTe {OTA1~} 

We kunnen spreken van een 'twee banden '-model omdat in de bandenstructuur 2 

valentiebanden zijn opgenomen waarvan de maxima ongelijk in energie zijn en ver-... 
schillende posities in de k-ruimte innemen. Als- gevolg van de roostersymmetrie is 

de L-band viervoudig en de E-band twaalfvoudig ontaard. De E-band mag als para

bolisch beschouwd worden, deL- en de geleidingsband echter niet. De invloed van y 

(de fractie Sn) op de bandenstructuur betreft vooral een continue verandering van 

de bandparameters Eg {de bandafstand) en, in mindere mate, van EE (de absolute 

afstand tussen de twee valentieband-maxima, in Figuur 1.3 met 6. VB aangeduid). 

Een belangrijk fenomeen is de zogenaamde 'bandinversie': voor toenemendey neemt 

Eg af van ongeveer +190 me V voor y = 0 {PbTe), via 0 meV voor y ~ 0.4 tot onge-
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veer -300 meV voor y = 1 (SnTe). Met andere woorden, de 1-valentieband en de 

geleidingsband wisselen om (KAR90]. 

Zoals in hoofdstuk 3 zal worden uitgelegd, is SnTe altijd een p-type halfgeleider. De 

aanwezige vrije gaten zijn verdeeld over de twee valentiebanden: 

p = p1 + pt (1.1). 

Hierin is p de concentratie gaten (gatendichtheid). Doordat de ontaardingsgraad N 

van de E-band en de effectieve massa van de gaten in deze band groter is dan voor 

de 1-band het geval is, is het aantal beschikbare toestanden in deze band veel gro

ter. Dit komt tot uitdrukking in de verdeling van de gaten over de beide banden bij 

een bepaalde waarde van de gatendichtheid. Zie Figuur 1.4. 

Figuur 1.4 Verdeling van ladingsdragers over de twee valentiebanden als func

tie van de gatendichtheid voor Pb0•25Sn0•72Mn0•03 Te {ST090A}. 

Ter vereenvoudiging maakt men vaak de de benadering dat ook de 1-band een para

bolische vorm bezit: 

1 { [ 2m * ] 1} P1 = 371"2 N 1 V Er 2 {1.2). 

In deze formule stelt N 1 de ontaardingsgraad van de 1-band ( = 4) voor en mt de ef

fectieve massa van de gaten hierin. Er representeert de positie van het Fermi-niveau 

ten opzichte van de top van de 1-band. Voor de gatendichtheid in de E-band kan 

men, wel correct, uitgaan van: 

(1.3), 

waarin N2 = 12. Figuur 1.4 moet als volgt worden gelezen: tot Er= EE bevinden al

le gaten zich in de 1-band, maar wanneer men zoveel gaten 'toevoegt' dat het 
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Fermi-niveau de E-band binnentreedt gaat de grootste fractie 'nieuwe' gaten een toe

stand in deze band bezetten. Men noemt de met deze Fermi-energie corresponderen

de concentratie gaten ook wel Pc, de kritische gatendichtheid. 

Experimenteel wordt de juistheid van bovenstaand model afgeleid uit de waargeno

men temperatuurafhankelijkheid van de Hall-coëfficiënt RH: 

1 R -H- p*·q {1.4). 

Hierin is q het elementaire ladingsquantum en p* de met behulp van het Hall-effect 

{hoofdstuk 2) bepaalde schijnbare gatendichtheid. Men meet vaak de verhouding 

tussen de Hall-coëfficiënten bij kamer- en stikstoftemperatuur, RH{300)/RH{77), die 

een gedrag als functie van p* vertoont zoals in Figuur 1.5 is weergegeven. 

t 
u. ~ 
14 

~ 

}1 .. 0~ 
0 0 0 

11. 0 

101----'-----~_._..___._..~ 

14 
1

·-~~ 
__...-- 0~ 

0 

1.01----'-----~_._..___._..~ 

l.I.~ 

Figuur 1.5 Verhouding van hoge- en lage temperatuur Hall-coëfficiënt als 

functie van gatendichtheid voor verschillende Pb1_ySnyTe-composi

ties {ALA78}: (1} y = 1, (2) y = 0.88, (9} y = 0.78, {4) y = 0.71 

De reden dat RH{300) I= RH{77) is de gewijzigde distributie van de gaten over deL

en de E-band bij hogere temperaturen. Er zullen dan gaten uit de L-band zijn geëxci

teerd ('overgesprongen') naar de in energie hoger liggende E-band, onbezette toe

standen achterlatend in de L-band. De werkelijke gatendichtheid voldoet aan: 

r* 
p = q·RH {1.5). 

Nu is in het algemeen de Hallfactor r* ongelijk aan 1. Slechts voor een sterk gedege

nereerd materiaal met isotrope parabolische banden geldt r* = 1 (BL090], zodat uit 
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(1.4) volgt dat alleen dan p = p* gesteld mag worden. Gerapporteerde waarden van 

r* voor de niet-parabolische L-band liggen tussen 0.4 en 1 [OCI74], zodat p* altijd 

een overschatting geeft van de werkelijke gatendichtheid. Door het genoemde tem

peratuureffect, waardoor het aantal gaten in de L-band afneemt, wordt de rol van 

deze overschatting bij hoge temperaturen kleiner en observeert men een lagere waar

de voor p*. De gemeten Hall-coëfficiënt RH bij een hogere temperatuur is aldus gro

ter en men vindt hierdoor RH{300)/RH{77) > 1. Het maximum ('kink') in Figuur 1.5 

is ook te begrijpen: juist als p ~ Pc is de relatieve invloed van de thermische 

excitatie het grootst omdat het Fermi-niveau net de tweede band bereikt heeft. 

Beneden stikstoftemperatuur is de temperatuurinvloed op RH overigens klein (Fi

guur 1.6) zodat het gebruikelijk is RH(77) tevens als representatief te beschouwen 

voor de waarde bij heliumtemperaturen (waar we magnetische metingen verrichten) . 

-u -"" E 
u -

...-.---· -------.ad'P--... ,--... --

110 zoo 
TEMPERAfURE 

Figuur 1.6 Invloed van de temperatuur op de Hall-coëfficiënt voor verschil

lende schijnbare gatendichtheden {OC/14} 

Voor een aantal SnMnTe-preparaten waaraan in de groep Coöperatieve Verschijnse

len metingen zijn verricht is in Figuur 1. 7, analoog aan Figuur 1.5, de gemeten ver

houding p*77 /p*300 uitgezet als functie van p*300 • 
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Figuur 1. 7 Verhouding tussen de gatendichtheden bij kamer- en stikstoftem

peratuur als functie van de gatendichtheid bij kamertemperatuur 

Figuur 1. 7 biedt ons tevens de mogelijkheid om p*77 te schatten als alleen p*300 be

kend is. Dit is gunstig wanneer het onderzoek eist dat van veel preparaten de gaten

dichtheid bepaald wordt. In dit verslag wordt dan ook vaak volstaan met het geven 

van een waarde voor p*300 • 

Karczewski et al. [KAR90] geven enkele relaties waarmee uit de gemeten schijnbare 

gatendichtheden p* de werkelijke waarden p bepaald kunnen worden. Door onzeker

heden in de modelparameters is het echter niet mogelijk deze correctie daadwerke

lijk uit te voeren; de verder in dit verslag gepresenteerde gatendichtheden zijn dan 

ook alle schijnbare gatendichtheden en de index * zal in het vervolg worden weggela

ten. 

1.3.2 De RKKY -interactie 

Zoals vermeld is het RKKY -model oorspronkelijk opgesteld om het magnetische ge

drag van metallische systemen te kunnen verklaren. Hierin is de dichtheid van la-
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dingsdragers enkele ordes hoger ("' 1023 cm-3) dan in IV-VI DMS'en (typisch 1020_ 

1021 cm-3). Afuankelijk van de grootte van de gatendichtheid blijken de magnetische 

eigenschappen van deze IV-VI verbindingen in een aantal gevallen echter ook ade

quaat te beschrijven te zijn met het RKKY -mechanisme. Voor een fundamentele 

benadering van de RKKY-interactie wordt weer verwezen naar [MAE88]; we geven 

hier ~e belangrijkste relaties die voortkomen uit het gemodificeerde RKKY -model 

[SWA87], wat rekening houdt met het bestaan van twee valentiebanden en de eindi

ge vrije weglengte >. van de ladingsdragers (via een fenomenologische dempings

term). De RKKY-interactie bijdrage van valentieband i die een magnetisch ion jon

dervindt op de plaats R = Rj, ten gevolge van een ander magnetisch ion in de oor

sprong, wordt voor PbSnMnTe gegeven door: 

ontaardingsgraad van band i 

sp-d exchange integraal voor band i 

roosterconstante 

schilnummer 

sin( a) -a cos( a) 

..[2 kF ao 
1 

Fermi-golfgetal: (2mf EF /11.2)2 

(1.6) 

Deze relatie is uit een effectieve, isotrope Heisenberg Hamiltoniaan afgeleid onder de 

volgende aannamen: 

• parabolische band 

• EF > kbT (met kb de Boltzmann-constante) 

• de magnetische ionen zijn gelocaliseerd op de roosterpunten van een fee sub-

rooster zodat Rj = a0{ff2 met j = 1,2,3, ... 

In Figuur 1.8 is de interactiesterkte J1(kFRj) geschetst als functie van de afstand 

tussen de magnetische ionen, bij gegeven ionenconcentratie x. De RKKY -interactie 

heeft een slingerend karakter en is afwisselend positief (ferromagnetisch) en negatief 

(antiferromagnetisch). Het eerste nulpunt, Ro,RKKY, doet zich voor als: 

(1. 7). 

1 
De periode van de oscillatie is evenredig met kF -t, ofwel p -3, zodat het optreden van 



1 Verdunde magnetische halfgeleiders: achtergrond 

RKKY interaction 

00000000 
oj/oooooo 
ooootooo 
00000000 

00000000 
00,00000 
00000000 
oooooojlo 
00000000 

ooottooo 
00000000 

-Mn-Mn distancl! 

11 

Figuur 1. 8 Schematische weergave van de RKKY-interactiesterkte als func

tie van de afstand tussen de magnetische ionen. De verticale lif 

nen geven de mogelijke posities aan waarop de willekeurig ve1'
deelde ionen {inzet) zich kunnen bevinden. 

het eerste nulpunt vervroegd of uitgesteld kan worden door het veranderen van de 

gatendichtheid. Hiermee is het ladingsdragersafhankelijke magnetische gedrag van 

(Pb )SnMnTe te verklaren, zoals in de volgende paragraaf nader zal worden toege

licht. 

Met de theoretische RKKY -interactie ( 1. 6) is via de Hoge Temperatuur Expansie 

(HTE, zie bijvoorbeeld [JON84]) een uitdrukking voor de Curie-Weiss temperatuur 

ten gevolge van de magnetische interacties te verkrijgen: 

2 

e = 2S~~:1Lx·I: I: Jï(kFRj) 
i = 1 j 

(1.8), 

met S: magnetische spin 

x: concentratie magnetische ionen. 

De sommatie over i brengt de bijdrage van beide valentiebanden in rekening; de 

sommatie j loopt over alle mogelijke roosterposities die door Mn2•-ionen bezet kun

nen worden. De grote rol van de bandenstructuur van (Pb )SnMnTe wordt duidelijk 

in het kritische gedrag van (1.8) als functie van de gatendichtheid. In Figuur 1.9 is 

een berekende RKKY-curve van 9 weergegeven, samen met een aantal meetpunten. 
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lCD 

Pc rit 

0 15 

Figuur 1.9 Curie- Weiss temperatuur van Pb0•25Sno. 72Mn0•03 Te, geschaald 
naar 0.09·9/x, als functie van de gatendichtheid. De getrokken 
lijn is het resultaat van een RKKY -berekening {ST090A], de 

meetdata zijn afkomstig van {ST086} en {SWABB} 

Men ziet dat de RKKY-interactie beneden p ~Pc (zie ook §1.3.1) verwaarloosbaar is 

ten opzichte van de grootte boven Pc· De oorzaak hiervan is de ondergeschikte rol 

van de 'lichte' gaten in deL-band: de interactie (1.6) is evenredig met de effectieve 

massa van de gaten, en deze is voor de L-band aanzienlijk kleiner dan voor de 

E--band (m2 /mi ~ 20). Bovendien geldt ook nog N2/N 1 = 3, zodat Ji(kFRj) pas 

significant wordt als p > Pc· 

1.4 Magnetische fases in (Pb)SnMnTe 

1.4.1 Definities 

Aan de hand van het (gemodificeerde) RKKY -model kunnen we het bestaan, bij la

ge temperaturen, van verschillende magnetische toestanden in (Pb )SnMnTe duide

lijk maken. V oor het gemak nemen we aan dat beneden de kritische gatendichtheid 

Pc de RKKY-in teractiesterkte nul is. Ook laten we mogelijke antiferromagnetische 

interacties ten gevolge van het SE-mechanisme of 'nea.rest neighbor'-koppeling tus

sen Mn2+_ionen [ST090A] buiten beschouwing. We kunnen dan de volgende gevallen 

onderscheiden: 
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• p < Pc· De Curie-Weiss temperatuur is 0. Vanwege het ontbreken van interac

ties spreken we van een paramagnetische toestand. 

• p > Pc· De RKKY-interactie Ji(kFRj) tussen spin i in de oorsprong en spin j 

heeft een positief teken zolang Rj < Ro,RKKY (Figuur 1.8). Wanneer p niet te 

hoog is zullen de spinsjin de eerste 'schillen' ferromagnetisch met i koppelen. 

De dominante interactie in het systeem zal ferromagnetisch zijn wat een goede 

voedingsbodem biedt voor het optreden, bij lage temperaturen, van een ferro
magnetische toestand, waarin de magnetische momenten overwegend gelijk ge

richt staan. 

• p ) Pc· Wanneer men p verder verhoogt is het denkbaar dat de periode van 

Ji(kFRj) in Figuur 1.8 zo groot wordt dat Ro,RKKY < R (met R de gemiddelde 

afstand tussen de magnetische ionen). Het teken van de interactie tussen spin i 

en spin j voor een willekeurige j is dan onvoorspelbaar. Hierdoor wordt het on

mogelijk voor spin i om voor alle j afzonderlijk de interactie-energie te minima

liseren (frustratie). Door het ontbreken van een duidelijke voorkeursrichting 

kunnen de spins nu bij voldoende lage temperatuur (T < Tr, de 'freezingtempe

ratuur') in willekeurige richtingen vastvriezen. Deze toestand, gekarakteriseerd 

door het ontbreken van long range order, wordt de spinglastoestand genoemd. 

Bovenstaande beschouwing gaat uit van een verplaatsing van het nulpunt Ro,RKKY 

ten opzichte van R via een verhoging van de gatendichtheid; het mag duidelijk zijn 

dat hetzelfde effect te bereiken is door een verlaging van de ionenconcentratie x 

(waardoor R toeneemt). 

Een 'overgangsvorm' tussen de ferromagnetische en de spinglasfase kunnen we de 

mogelijke situatie noemen dat de ordelijk gerangschikte spins, in een ferromagneti

sche toestand, bij verdere afkoeling alsnog in willekeurige richtingen invriezen. De 

resulterende fase wordt aangeduid met de termre-entrant spinglas {RSG). 

1.4.2 Gedrag van Xac 

In dit verslag zal meermalen de gemeten dynamische susceptibiliteit Xac als functie 

van de temperatuur van een onderzocht preparaat worden gegeven om de magneti

sche toestand van dat sample te karakteriseren. Xac is gedefinieerd als: 

_ [ 8M ] 
Xac = (TI!a Ha-+0 {1.9) 

Hierin stelt M de magnetisatie voor en Ha de aangelegde magnetische veldsterkte 
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(een wisselveld). In feite geeft (1.9) de helling van de raaklijn aan de initiële magne

tisatiecurve in het M-H diagram (zie bijvoorbeeld [BR090]). Xac is een complexe 

grootheid omdat door de eindige relaxatietijd van de spins M in fase achterloopt bij 

H [WIL92]. Derhalve bestaat Xac uit een reële component, x', en een imaginaire 

component, x". 

De (dynamische) susceptibiliteit van een 'mean field' fermmagneet [JON84] diver

geert bij de ordeningstemperatuur Tc= 8: 

{1.10). 

Beneden T = Tc is de susceptibiliteit 'oneindig groot' omdat geen magneetveld be

hoeft te worden aangelegd om een netto magnetisatie ongelijk nul te bereiken. In de 

praktijk meet men voorT < Tc echter altijd een eindige susceptibiliteit xm: 

• door het optreden van een demagnetiserend veld ondervinden de magnetische 
.... .... .... 

spins een netto veld H = Ha - N · M, waarin N de demagnetiserende factor van 

het bestudeerde preparaat voorstelt die bepaald wordt door de sample-geome

trie [HAA92]. Er geldt: 

Xm = 1/x + N 
1 {1.11), 

zodat de experimenteel bepaalde Xm begrensd wordt door de waarde 1/N. 

• door het optreden van hysterese zakt Xm nog onder deze demagnetiserende li

miet [BR090]. Zie Figuur 1.10; de vorm van Xm beneden Tc hangt sterk af van 

de grootte van N en van de hysterese. 

In Figuur 1.11 is x'(T) van (Pd0•9965Fe0.035h-xMnx weergegeven voor verschillende 

Mn-concentraties. Voor x = 0.01 vertoont x'(T) het typische gedrag van een ferro
magneet. Voor x= 0.065 zien we een 'cuspachtig' maximum, karakteristiek voor een 

spinglas-overgang, verschijnen bij een temperatuur die we met Tr, de freezingtem

peratuur, associëren. De a.c. susceptibiliteit voor spinglazen laat verder in het 

algemeen een frequentie-afhankelijk gedrag zien (hoofdstuk 4). 

Het overgangsgedrag van x'(T) voor x= 0.05 (een afname van x' na de demagneti

serende limiet voor een fermmagneet bereikt te hebben) wordt nu door Verbeek et 
al. [VER78] toegeschreven aan het inzetten van dere-entrant spinglasfase. 
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Figuur 1.11 Dynamische S'USceptibiliteit van {Pd0. 9965Fe0•035Jt_xMnx {VER18}: 

a) x= 0.01 1 b} x= 0.051 c) x= 0. 065 

1.5 Magnetisch gedrag van {Pb)SnMnTe 

Het onderzoek na.ar het ladingsdragersa.fhankelijke magnetische gedrag van de IV-VI 

halfgeleider (Pb)SnMnTe, 'getriggerd' door Story et al. [ST086], heeft aangetoond 

dat in deze verbinding, boven een kritische gatendichtheid Pc, vrij abrupt sterke fer

romagnetische interacties in werking worden gezet. Dit verschijnsel, door ladings

dragers geïnduceerd ferromagnetisme, is met het gemodificeerde RKKY -model te be

grijpen. Het kritische gedrag is experimenteel waarneembaar doordat de Curie

Weiss temperatuur 9 sterk stijgt als functie van de gatendichtheid {Figuur 1.12). 
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6 

Figuur 1.12 Curie- Weiss temperatuur van Pb0•25Sno. 72Mn0.03 Te (gevulde ci'fL 

kels} en Sn0.97Mn0•03 Te {open cirkels}, geschaald naar ë = 0.09· 

e /x, als functie van de gatendichtheid (schijnbare dichtheid; ge

meten bijT= 77 K}. De getrokken lijnen geven de trend weer. 

Recentelijk [JON92] zijn zeer sterke aanwijzingen gevonden dat in Sn0.97Mn0.03Te 

een tweede magnetische fase-overgang plaatsvindt: een door ladingsdragers geïndu

ceerde overgang van de ferromagnetische (p::: 5·102° cm-3) naar een spinglasachtige 

toestand (p ::: 20·102° cm-3). De laatste wordt gekenmerkt door een typisch gedrag 

van de magnetische grootheden M (deze is klein), Xac ('cusp') en de magnetische 

soortelijke warmte Cm ('brede bult', zie bijvoorbeeld [LAM92]). Ook de meetresulta

ten voor Sn1_xMnxTe met andere Mn-percentages, x= 4% en 5%, wijzen in de rich

ting van een spinglasovergang voor hoge gatendichtheden [WIL92]. 

Het gedrag voor tussenliggende gatendichtheden (p::: 10·102° cm-3) is nog niet dui

delijk; alhoewel Xac(T)-metingen voor x= 4% en 5% het mogelijke optreden indice

ren van een tweede overgang beneden de ferromagnetische overgang ([WIL92], zie 

ook hoofdstuk 4), is tot dusver geen overtuigend bewijs gevonden dat een r~ntrant 

spinglasfase optreedt in Sn1_xMnxTe voor x= 3% en 6% [VEN91]. Dit is de reden 

dat het magnetisch (T,x)-fasediagram voor p ::: 10·1020 cm-3, wat opgesteld kan 

worden met behulp van de beschikbare Xac(T) meetgegevens, zie Figuur 1.13, voor

alsnog speculatief is. 
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Figuur 1.19 Magnetisch (T,x}-fasediagram van Sn1_xMnxTe, p:::: 10·1020 cm-3 

{WJLg2}. De vierkantjes geven de temperaturen aan waarbij (mo

gelijke} overgangen zijn gesignaleerd in Xac(T}. 

P = paramagnetische fase 

F = ferromagnetische fase 

SG = spinglasfase 

Het is ook mogelijk een {p,x)-fasediagram te construeren, gebaseerd op alle meetda

ta die voorhanden zijn betreffende {Pb)SnMnTe. Zie Figuur 1.14. 

o • Pbo.ZB-x sn0.12Mnx Te 

o• Sn 1_xMnxTe 

" • Mauger &.Escorne 

RKKY-FERRO 

• • 
• • • 

• • • 11 . " ........ 11 

p_j 
c 

- x/p = const. 

Cu(Mn 
Au(Mnl 

Ag(Mnl 

RKKY-SG 

carrier concent ration ( cm-3) 

Figuur 1.14 Magnetisch (p,x)-fasediagram voor RKKY-11Jstemen, waaronder 
{Pb}SnMnTe {JON92}. 



1 Verdunde magnetische halfgeleiders: achtergrond 18 

In Figuur 1.14 duiden de gevulde symbolen op uitsluitend ferromagnetische orde

ningsverschijnselen bij lage temperaturen, de open symbolen representeren spingla

zen. Verder stellen de halfgevulde symbolen preparaten voor waarvan de magneti

sche grootheden geen duidelijke ferromagneet- of spinglaskenmerken vertonen, doch 

een overgangsgedrag. De getrokken rechte lijn, die een benadering voorstelt voor de 

grens tussen de ferromagnetische en de spinglastoestanden in het diagram, is een po

ging om de fase-overgang F -+ SG intuïtief te relateren aan de situatie waarbij R = 
1 1 

Ro,RKKY (§1.4.1). Immers, R N x-3 en Ro,RKKY N p-3, zodat dan: 

xfp =constant (1.12). 

Deze lijn geeft een zeer redelijke overeenkomst met de data te zien. Figuur 1.14 ver

schaft ons verder het inzicht dat we met (Pb )SnMnTe een gebied van ladingsdra

gersconcentraties kunnen bestrijken dat uit het oogpunt van de RKKY -interactie, in 

samenhang met het magnetisch gedrag, zeer interessant te noemen is, daar zowel F

als SG- fases kunnen optreden. De fasediagrammen van Figuren 1.13 en 1.14 kunnen 

beschouwd worden als (mogelijke) doorsnedes van een driedimensionaal magnetisch 

(T ,p,x)-fascdiagram. Het actuele onderzoek aan (Pb )SnMnTe, waarvan dit afstu

deerwerk deel uitmaakt, focuseert zich op het invullen van deze (nog denkbeeldige) 

figuur. 



Hoofdstuk2 

Experimentele technieken 

2. 1 Inleiding 

In de groep Coöperatieve Verschijnselen zijn een aantal opstellingen aanwezig waar

mee het mogelijk is het magnetisch gedrag van verdunde magnetische halfgeleiders 

te bestuderen. De magnetisatie M, de dynamische susceptibiliteit Xac' en de magne

tische soortelijke warmte Cm kunnen gemeten worden bij lage temperaturen (typisch 

1.5 K < T < 40 K). Al deze grootheden vertonen in het algemeen een gedrag als 

functie van de temperatuur dat kenmerkend is voor de magnetische toestand waarin 

de onderzochte stof zich bevindt {hoofdstuk 1 ), en worden daarom verderop in dit 

verslag gebruikt om het ladingsdragersafhankelijke gedrag van SnMnTe te bestude

ren. Dit hoofdstuk geeft een summier overzicht van de meetmethodes en -opstellin

gen waarmee Xac (§2.3), M (§2.4) en Cm (§2.5) bepaald kunnen worden; uitvoerigere 

beschrijvingen zijn elders te vinden. Omdat in dit afstudeerwerk een hoofdrol is 

weggelegd voor de dichtheid van vrije ladingsdragers in SnMnTe, zal eerst in §2.2 

wel uitvoeriger aandacht worden besteed aan de meetmethode voor de bepaling van 

de dichtheid van de gaten ( + soortelijke weerstand) in deze p-type verdunde mag
netische halfgeleider. 

2.2 Bepaling van gatendichtheid en soortelijke weerstand 

2.2.1 Principe ... 
Als we door een rechthoekig preparaat een stroom I sturen (Figuur 2.1) zullen de la-... 
dingsdragers, als loodrecht op de stroomrichting een magneetveld B is aangelegd, 

een Lorentzkracht ondervinden die gelijk is aan: 

(2.1). 

Deze formule geeft het Hall-clfect weer. vd stelt de driftsnelheid van de ladingsdra

gers voor; allen bezitten de elementaire lading q. De ladingsdragers zullen nu afge

bogen worden (de richting wordt bepaald door het teken van hun lading) en er zal 

aan het preparaatoppervlak een opeenhoping van lading plaatsvinden. Ten gevolge ... 
hiervan ontstaat een elektrisch veldE, waardoor de ladingsdragers een extra kracht 

ondervinden: 
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Figuur 2.1 Schematische voorstelling van de Hall-configuratie 

.... .... 
FE = q· E (2.2), 

Deze is tegengesteld gericht aan de Lorentzkracht (2.1). In de evenwichtssituatie, 

als beide krachten in grootte gelijk zijn, staat over de hoogte h van het sample een 

spanningsverschil: 

(2.3). 

De stroomdichtheid is gelijk aan (we veronderstellen geleiding door gaten): 

(2.4). 

Hierin is p de gatendichtheid en RH = 1/p· q wordt de Hall-coëfficiënt genoemd. 
.... .... 

Combineren van (2.3) en (2.4), bedenkende dat J = I/d· h, waarin d de dikte van 

het preparaat voorstelt, leidt tot: 

1 I· B 
p = q ·RH = - d · q · V H (2.5). 

Formule (2.5) blijft volgens Van der Pauw [PAU58) ook gelden als het preparaat 

een willekeurige vorm heeft (zie Figuur 2.2), mits aan de volgende voorwaarden vol-

daan is: 

1) 
2) 
3) 

........ 
V· J = 0; geen ophoping van lading in het sample. 
.... .... 
V x J = 0; geen holtes in het sample. 

sample is homogeen en isotroop. 
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4) boven- en ondervlak van het sample zijn parallel; de dikte is overal gelijk. 

5) de lijncontacten maken over de gehele dikte contact {zoals in Figuur 2.2). 

Figuur 2.2 Schematische weergave van een Van der Pauw-configuratie 

Het is belangrijk op te merken dat men experimenteel met {2.5) altijd een benade

ring verkrijgt voor de werkelijke gatendichtheid vanwege de in hoofdstuk 1 genoem

de invloed van de vorm van de bandenstructuur. De gatendichtheid volgens (2.5) 

wordt ook wel de schijnbare gatendichtheid p* genoemd omdat geen rekening wordt 

gehouden met een Hallfactor r* in formule (1.5) die ongelijk is aan 1. 

Van der Pauw heeft ook afgeleid dat voor de configuratie van Figuur 2.2 geldt: 

[ 
7r·Rab,cd"d] [ 7r·Rbc,da"d] 

exp- +exp- =1 p p {2.6) 

waarin p de soortelijke weerstand van het materiaal voorstelt en Rab,cd de Van der 

Pauw weerstand waarvoor per definitie geldt Rab,cd = V cd/lab· Op een analoge ma

nier is Rbc,da te definiëren. Omschrijven van vergelijking (2.6) levert op: 

71'"· d 1 [ Rab,bc] 
P = ln2 · a(Rab,cd + Rbc,da) · f Rbc,da (2.7). 

De functie f heeft als argument de verhouding tussen Rab,bc en Rbc,da en voldoet 

aan de relatie: 

Rab,cd - Rbc,da f [ ] 
Ra + R = ln2 · arccosh !exp(ln2/f) b,cd bc,da 

(2.8). 
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Wanneer Rab,cd :::~ Rbc,da kan f benaderd worden door [PAU58]: 

1 [ Rab,cd - Rbc,da] 2 
f :::~ 1 - 2ln2 · Ra + R b,cd bc,da 

(2.9). 

Om de soortelijke weerstand volgens (2. 7) te bepalen, dienen dus twee weerstanden 

gemeten te worden; derhalve moeten in de configuratie van Figuur 2.2 een keer twee 

aansluitingen worden verwisseld. Voor het meten van alleen de gatendichtheid is dit 

niet noodzakelijk; de Hallspanning is namelijk gelijk aan: 

(2.10). 

met LlRbd,ac het verschil tussen de waardes van Rbd,ac zonder en met een magneet

veld B, aangelegd loodrecht op de planparallelle vlakken van het sample. Uit (2.10) 

kan afgelezen worden dat de door het veld geïnduceerde V H gesuperponeerd wordt 
.... .... 

op een spanningscomponent Vac ten gevolge van de stroom Ibd (V H I I V ac)· Dat 

V ac niet gelijk nul is, is te wijten aan de asymmetrie van de Van der Pauw-configu

ratie ten opzichte van de Hall-configuratie. 

2.2.2 De Hall-opstelling 

De thans in de groep Coöperatieve Verschijnselen beschikbare opstelling is geba

seerd op een wisselstroomvariant van de door Van der Pauw ontwikkelde methode 

en bestaat globaal uit de volgende onderdelen: 

• een insert waarop met behulp van drukcontacten de configuratie van Figuur 2.2 

verkregen kan worden. 

• een elektromagneet, gevoed door een Bruker stroombron, waarmee een mag

neetveld gegenereerd kan worden van ma.xima.a.l ongeveer 0.5 T. Het veld kan 

loodrecht op de planparallelle preparaatoppervlakken gericht worden. 

• een lock-in spanningsversterker met a.c. stroombron, waarmee de stroom door 

het preparaat ingesteld kan worden (grootte en frequentie) en de (Hall) span

ning gemeten kan worden. 

• een cryogeen gedeelte dat het uitvoeren van metingen bij stikstof- en helium

temperaturen mogelijk ma.a.kt. 

De stroombron stuurt een wisselstroom, die we in navolging van §2.2.1 weer Ibd zul

len noemen, met frequentie f door het preparaat. Vanwege de asymmetrische manier 

van inklemmen zal de lock-in altijd een spanning V ac detecteren, ook al is er geen 
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magneetveld aangelegd. De geometrie van de stroom-/spanningsaansluitingen op het 

sample bepaalt of Vac ongeveer in of uit fase is met Ibd (dit is als regel onvoorspel

baar). In het eerste gevallaat de lock-in een fase voor Vac zien van rond 0°, in het 

tweede geval noteren we een fase van rond 180°. Zie Figuur 2.3. 

900 

------------~~~--------~~ 
lbd 

----------~=-+-~--------~~~ 

lbd 

Figuur 2.9 Vac en Hallspanning in het complexe vlak: a) Vac ongeveer in fase 
met de stroom en b) ongeveer uit fase met de stroom 

Beschouwen we nu de extra (Hall-)spanning ten gevolge van een aangelegd mag

neetveld B. In het geval van Figuur 2.3a meten we een positieve Hallspanning om

dat V H en V ac in fase met elkaar zijn; door de tegengestelde fase in Figuur 2.3b is 

een negatieve Hallspanning te verwachten. 

V oor een nauwkeurige detectie van de Hallspanning wordt met behulp van een com

pensatieschakeling de 'offset'-spanning Vac teruggebracht naar ongeveer nul, voor

dat B ingeschakeld wordt. Het is gebruikelijk de Hallspanning te definiëren als het 
-+ 

gemiddelde van de gemeten spanning bij twee antiparallelle richtingen van B: 
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(2.11). 

Met behulp van (2.5) kan nu de gatendichtheid p bepaald worden, waarbij aangete

kend moet worden dat de gemeten spanningen met een factor 50500 versterkt wor

den voordat ze de naar de lock-in versterker geleid worden. Alle gatendichtheden 

die in dit verslag gerapporteerd worden, zijn gedetermineerd door het aanleggen van 

een magneetveld B ~ 0.51 T. De onnauwkeurigheid in deze waarde bedraagt onge

veer 3%. 

In de praktijk blijkt een Hall-meting van de gatendichtheid met de huidige opstel

ling een betrouwbaar resultaat op te leveren als: 

• de waargenomen spanning V ac ten gevolge van de asymmetrische inklemming 

groot is, typisch 1.5 V < Vac < 4.5 V. Bij kleinere spanningen wordt vaak een 

instabiel Hall-signaal V H gemeten; de oorzaak ligt waarschijnlijk in de relatief 

grotere rol van 'overspraak' tussen de verschillende bedradingen. Met grotere 

spanningen is in verband met het bereik van de lock-in (max 5 V) niet goed te 

werken. 

• een stroom Ibd van ongeveer 100 mA gehanteerd wordt. Een kleinere stroom 

doet de relatieve fout in de uiteindelijke waarde van p toenemen; het sturen 

van een grotere Ibd door de bedrading is niet verantwoord. 

• de dikte d van het sample ongeveer 1 mm bedraagt. Een kleinere waarde van d 

doet de relatieve fout in p toenemen; als de dikte groter is wordt de fout groter 

doordat nooit perfect aan voorwaarde 5 voor het gebruik van de Van der Pauw 

formule (2.5) voldaan wordt. 

• bij meerdere frequenties van de stroom gemeten wordt (b.v. f = 20, 30, 40, 60, 

70, 80, 90 Hz). Hiermee kunnen statistische fouten enigszins uitgemiddeld wor

den. Tevens kan een uitspraak gedaan worden over de betrouwbaarheid van de 

meting: soms wordt een Hall-spanning gemeten die systematisch frequentie

afhankelijk is. Vaak blijkt dit effect (gedeeltelijk) toe te schrijven aan een lich

te frequentie-afhankelijkheid van de instelstroom Ibd' orde 0.5% tussen f = 30 

Hz en f = 90 Hz. De geobserveerde afhankelijkheid bij de meting van de soorte

lijke weerstand p bedraagt echter 2-5% en kan hiermee dus niet worden ver

klaard. 

2.3 Dynamische susceptibiliteit 

De temperatuurafhankelijkheid van de a.c. susceptibiliteit, Xac(T), kan gemeten 

worden met een opstelling die in de groep Coöperatieve Verschijnselen ontwikkeld 
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is. Hiermee is het mogelijk het verloop van zowel de reële component, x', als de 

imaginaire component, x", te bepalen. Een uitgebreide beschrijving van de opstel

ling wordt gegeven door Denissen [DEN86]. 

Door een set van twee primaire spoelen wordt een a.c. meetveld Hac opgewekt. Hier

door wordt in het sample een magnetisch moment opgewekt, dat een inductiespan

ning genereert in een tweetal secundaire (oppik-) spoelen. Dit signaal is recht even

redig met het magnetisch moment (en met Xac) en wordt met behulp van een brug

schakeling gedetecteerd. Het signaal van de component x' van de susceptibiliteit is 

geijkt op de absolute grootte; dit geldt niet voor het imaginaire deel x". Door het 

gebruik van een superspoel kan gemeten worden met een extra d.c. veld, gesuperpo

neerd op Hac· Experimenteel is gebleken [ELT89] dat Xac(T) voor SnMnTe vrijwel 

onafhankelijk is van Hac indien Hac ~ 16 mG (voor x") resp. 160 mG (voor x'). Het 
temperatuurbereik ligt tussen ongeveer 1.3 K en 50 K. Hoewel voor de DMS 

(Pb )SnMnTe met enkele procenten Mn het signaal bij temperaturen groter dan on

geveer 15 K sterk verminderd is en Xac aldaar praktisch verwaarloosbaar is ten op

zichte van het signaal bij lagere temperaturen, is het aan te raden om toch door te 

meten bij deze relatief hoge temperaturen. Uit het gedrag van de inverse susceptibi

liteit bij hoge temperaturen kunnen namelijk, via de Curie-Weiss wet, de Mn-con

centratie x en de Curie-Weiss temperatuur e bepaald worden [WIL92], wat belang

rijk is voor de karakterisatie van de samenstelling en de magnetische toestand van 

het preparaat (hoofdstukken 3 tfm 5). Voor een nauwkeurige bepaling van x en e 
moet gemeten worden tot zo hoog mogelijke temperaturen; een vuistregel is dat het 

meestal voldoende is te meten tot een temperatuur die gelijk is aan enkele malen e. 
De metingen worden doorgaans uitgevoerd bij een frequentie van het meetveld Hac 

die rond913Hz ligt. De maximale onnauwkeurigheid in de absolute waarde van x' 
is ongeveer 5%. 

2.4 Magnetisatie 

Alle in dit verslag gepresenteerde magnetisatiemetingen zijn uitgevoerd met behulp 

van een commercieel verkrijgbare Vibrating Sample Magnetometer, waarvan het 

principe ontwikkeld is door Foner [FON59]. Door Emmen [EMM88] is de meetop

stelling uitvoerig beschreven. Met een frequentie van 85 Hz wordt het preparaat op 

en neer bewogen in een (instelbaar) statisch magnetisch veld. Door middel van het 

gebruik van een conventionele spoel is hiermee een veld van maximaal ongeveer 220 

Gauss te bereiken. Hogere velden (tot ruim 6 T) zijn te realiseren met behulp van 

een supergeleidende spoel. De respons van het sample op het veld (de magnetisatie 
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M) wordt geregistreerd via de inductiespanning die in twee oppikspoelen wordt op

gewekt. De ijking van het signaal op de absolute grootte van M heeft plaatsgevon

den met een Ni-ijkpreparaat. De nauwkeurigheid van de absolute waarde van de al

dus bepaalde magnetisatie ligt rond 10%. Er kan gemeten worden bij temperaturen 

tussen ruwweg 1.5 K en 50 K. Ook uit het hoge temperatuurgedrag van M zijn 

waarden voor e en x af te leiden [WIL92]. 

2.5 Magnetische soortelijke warmte 

In de groep is een calorimetrische opstelling ontwikkeld waarmee in het tempera

tuurgebied van 1.5 K tot 50 K de soortelijke warmte van een sample bepaald kan 

worden. Een goede beschrijving van de experimentele opzet en de meetmethode is te 

vinden in [DEN86] en [ST088]. 

Men voert een warmtepuls toe aan het systeem dat gevormd wordt door: preparaat, 

preparaathouder, thermometer, stookweerstand en het vet en teflon waarmee het 

sample aan de houder is bevestigd. Uit de resulterende temperatuurstijging kan de 

warmtecapaciteit van het geheel worden berekend. Deze wordt verminderd met de 

bekende warmtecapaciteiten van de afzonderlijke delen zodat de warmtecapaciteit 

van het preparaat, en daarmee de soortelijke warmte, overblijft. De magnetische 

soortelijke warmte Cm(T) ten gevolge van de magnetische interacties volgt tenslotte 

door deze totale soortelijke warmte te verminderen met de soortelijke warmte van 

het niet-magnetische gastrooster. 



Hoofdstuka 

Manipulatie van de gatendichtheid in SnMnTe 

3.1 Inleiding 

De reden voor de interesse in IV-VI verdunde magnetische halfgeleiders schuilt in 

het unieke, door de ladingsdragers bepaalde, magnetische gedrag, zoals in hoofdstuk 

1 gepoogd is duidelijk te maken. Het zo volledig mogelijk in kaart brengen hiervan 

is belangrijk om op een fundamenteel niveau inzicht te krijgen in de effectieve inter

actie-mechanismen. Daarom wordt er gewerkt aan de uitbreiding van het onderzoek 

naar IV-VI verbindingen met 'nieuwe' magnetische substituenten of halfgeleider

roosters. Een ander onderdeel van de studie bestaat uit het controleerbaar beïnvloe

den van de magnetische eigenschappen van bestaande DMS'en via het manipuleren 

van de ladingsdragersdichtheid. In dit hoofdstuk worden enige zaken behandeld die 

met een dergelijk onderzoek in verband staan. Allereerst worden in §3.2 kort de 

standaardmethodes besproken voor de preparatie van verdunde magnetische halfge

leiders (de Bridgman kristalgroeimethode) en verandering van de ladingsdragers

dichtheid (isotherme annealing). Hieruit volgen een aantal opties voor onderzoek 

naar de controleerbaarheid van de gatendichtheid in SnMnTe. Besproken worden 

vervolgens de experimentele bevindingen na toepassing van enkele van deze opties 

op Sn0.97Mn0.03Te, te weten: 

• introductie van (extra) afwijkingen in de stoichiometrie bij de kristalgroei 

(§3.3) 

• introductie van een vreemd (niet-magnetisch) element in het rooster. In 

dit hoofdstuk worden in §3.4 alleen de gevolgen van doping met Zn gerap

porteerd. De effecten die met de dotering met een ander element, In, sa

menhangen, bleken zo complex te zijn dat hiervoor een apart hoofdstuk is 

gereserveerd (hoofdstuk 5). 

Bij de resultaten zal de nadruk liggen op de invloed van bovenstaande handelwijzen 

op de gatendichtheid p. Er zullen enkele resultaten van magnetische metingen wor

den gegeven die een voorzichtige interpretatie toelaten (§3.5). De conclusies en sug

gesties zijn te vinden in §3.6. Het is uiteindelijk de bedoeling dat toepassing van de 

meest succesvolle methodes bijdraagt tot de invulling c.q. uitbreiding van het drie

dimensionale magnetische (T,p,x)-fasediagram van Sn1_xMnx Te. 
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3.2 Preparatie en p-manipulatie 

3.2.1 Oorsprong van de ladingsdragers 

Voordat overgegaan kan worden tot behandeling van methodes waarmee de gaten

dichtheid in SnMnTe beïnvloed kan worden, is het noodzakelijk dat we de herkomst 

van de ladingsdragers nagaan. Hiertoe mogen we de halfgeleider SnTe beschouwen, 

omdat bekend is dat de invloed van Mn-substitutie op bijvoorbeeld de transportei

genschappen minimaal is [IN079]. 

Het is belangrijk ons te realiseren dat, in tegenstelling tot wat bij een intrinsieke 

halfgeleider het geval is, de ladingsdragers in Sn Te (en ook in PbTe) gecreëerd wor

den door de aanwezige vacatures in het rooster. Ook bij lage temperaturen blijven 

de ladingsdragers in SnTe vrij; de ladingsdragersconcentratie is in principe tempera

tuuronafhankelijk. De temperatuurafhankelijkheid van de met het Hall-effect be

paalde schijnbare gatendichtheid in {Pb )SnMnTe is dan ook te relateren aan com

plexiteiten in de bandenstructuur (hoofdstuk 2). Volgens het beeld van een ionogene 

binding tussen de Sn- en Te-atomen staat bij de vorming van SnTe het Sn-atoom, 

met elektronenconfiguratie 5p2, de twee elektronen uit de buitenste schil af om de 

buitenste schil van het Te-atoom, configuratie 5p6, te vullen. Aldus is te begrijpen 

dat een Sn-vacature resulteert in 2 gaten en een Te-vacature in twee bandelektro

nen. Experimenteel vindt men een wat afwijkende afhankelijkheid tussen de schijn

bare gatendichtheid p* en de concentratie van Sn-vacatures (die evenredig is met de 

hoeveelheid overmaat Te), namelijk [BRE63]: 

p~00 /1020 cm-3 == 16.94 (at.% Te- 50.00) + 0.51 {3.1) 

wat neerkomt op een verhouding tussen vacature- en schijnbare gatendichtheid van 

ongeveer 3.2-3.4. Dit hangt waarschijnlijk samen met het feit dat aan de Sn-Te bin

ding ook gedeeltelijk een covalent karakter kan worden toegekend. In SnTe zijn van 

nature altijd meer Sn- dan Te-vacatures aanwezig; in PbTe kunnen beide soorten 

defecten in aantal overheersen. Dit is te illustreren met de chemische fasediagram

men, waarin is aangegeven bij welke temperaturen en composities de verbindingen 

stabiel kunnen bestaan {Figuren 3.1 en 3.2). 

In Figuur 3.1b is aangegeven tussen welke grenzen SnTe een stabiele, homogene vas

te fase vormt. Dit diagram is een uitvergroting van het algemene fasediagram van 

de Sn-Te verbinding in Figuur 3.la. In het homogeniteitsgebied geldt ongeveer dat 

50.0 <at.% Te< 51.1, zodat SnTe altijd een p-type halfgeleider is. In Figuur 3.2 is 
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te zien dat voor PbTe dit gebied zich aan beide zijden van de stoichiometrische 

compositie bevindt zodat PbTe zowel n- als p-type geleiding kan vertonen. Omdat 

de compositie, en in feite de afwijking van de stoichiometrie, een maat is voor de la

dingsdragersdichtheid, is het fasediagram in Figuur 3.lb ook weer te geven zoals in 

Figuur 3.3. Hierin staat de reciproke evenwichtstemperatuur uitgezet tegen de met 

die temperatuur overeenkomende gatendichtheid. 
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Figuur 3.3 Fasediagram van SnTe {BRE69} 

3.2.2 De Bridgman kristalgroeimethode 

Alle meetresultaten die in dit verslag besproken worden hebben betrekking op mate

rialen die in de groep Coöperatieve Verschijnselen geprepareerd zijn door middel 

van de Bridgmanmethode. In het verleden is gebleken dat hiermee éénkristallen ge

groeid kunnen worden van het systeem (Pb )SnMnTe tot Mn-percentages van zeker 

10%. De opstelling is voor een belangrijk deel geautomatiseerd en bestaat ondermeer 

uit een oven- en een stappenmotorsturing waarmee een nauwkeurige instelling van 

groeiparameters (b.v. temperatuur, groeisnelheid) mogelijk is. Een uitgebreide be

schrijving van de opstelling en van de voorbereidingen die getroffen moeten worden 

voordat met kristalgroei aangevangen kan worden is te vinden in [ST090] en 

[BR090]. Samengevat komt de Bridgman methode erop neer dat een puntvormige 

ampul wordt gevuld met de bestanddelen van de gewenste DMS. Na verhitting tot 

boven het smeltpunt wordt de ampul langzaam door een (negatieve) temperatuur

gradiënt getrokken, waardoor er kristalvorming plaatsvindt op het grensvlak tussen 

de vaste en de vloeibare fase, waar de temperatuur gelijk is aan het smeltpunt. De 

groeisnelheid bedraagt doorgaans 1.1-2.2 mm/h, wat ongeveer overeenkomt met 500 

à 1000 monolagen per seconde. Schematisch is dit proces afgebeeld in Figuur 3.4. 

Voor SnMnTe worden de 'ingrediënten' van de ampul gevormd door 99.999% zuiver 

Sn en Te en 99.9% zuiver MnTe2• De verhouding waarin deze stoffen bij elkaar wor

den gevoegd wordt in eerste instantie bepaald door het gewenste mangaanpercentage 

x; vanwege het fasediagram in Figuur 3.1 wordt (Sn1_xMnx)fTe normaalgesproken 

gegroeid met de kationfanion verhouding f = 0.984 (~ 50.4 at.% Te), wat correspon

deert met de evenwichtssamenstelling bij het smeltpunt. De gemeten schijnbare ga-
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tendichtheid p300 in as-grown SnMnTe bedraagt meestal ongeveer 10·1020 cm-3, 

wat iets hoger is dan op grond van relatie (3.1) voor SnTe te verwachten is. 

3.2.3 Isotherme annealing 

Het fasediagram van SnTe, Figuur 3.3, biedt ons de mogelijkheid om de gatendicht

heid in de verbinding (Sn1_xMnx)rTe te manipuleren. We kunnen de compositie na

melijk naar de randen van het homogeniteitsgebied dwingen, waar p300 :::: 2·1020 

cm-3 en 20·1020 cm-3, (f:::: 1.00 resp 0.96) door isotherme annealing toe te passen. 

Dit houdt in dat een sample bij een hoge temperatuur wordt blootgesteld aan een 

damp die rijk is aan Sn of Te, al naar gelang we de gatendichtheid willen verlagen 

of verhogen. Het preparaat P wordt in een kwartsampul geplaatst, tezamen met het 

bronmateriaal B, wat kan bestaan uit bijvoorbeeld enkele bolletjes zuiver Sn of en

kele brokjes polykristallijn Sn0.47Te0.53. Zie Figuur 3.5. 

Figuur 9.5 Isotherme annealing 
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Het sample en het bronmateriaal worden fysiek gescheiden gehouden door een 'brug' 

in de ampulwand om te voorkomen dat het sample bedekt wordt met gesmolten 

bronmateriaaL De ampul wordt gevuld met 280 mbar Ar omdat gebleken is dat 

hiermee een homogene temperatuurverdeling over de gehele ampul wordt verkregen 
[BR090]. Wanneer het geheel in een oven wordt verhit bij een constante tempera

tuur (onder het smeltpunt van Sn Te) zal het streven naar thermodynamisch even

wicht er toe leiden dat er via de dampfase materiaaltransport plaatsvindt tussen 

sample en (gedeeltelijk) gesmolten bronmateriaal. In de evenwichtssituatie is netto 

zoveel Sn of Te het preparaat in gediffundeerd dat er sprake is van verzadiging; de 

rand van het homogeniteitsgebied in het fasediagram (Figuur 3.3) ter hoogte van de 

annealingstemperatuur ( = evenwichtstemperatuur) is bereikt. De keuze van deze 

'behandel'-temperatuur wordt bepaald door een afweging van verscheidene factoren. 

Het fasediagram suggereert een maximale verandering in de gatendichtheid bij an

nealing op een temperatuur van ongeveer 600°C. Vastgesteld is echter dat de tijd 

die bij een dergelijke temperatuur nodig is voor het bereiken van thermodynamisch 

evenwicht onacceptabel groot is door de tragere diffusie van de atomen. Brebrick 

[BRE63] meldt dat isotherme annealing onder Te-rijke damp bij 550°C inderdaad 

een wat hogere schijnbare gatendichtheid oplevert dan annealing bij 706°C (p300 = 

18.4 resp. 15.1·1020 cm-3) maar zelfs na 433 uur annealing werd het bereiken van 

evenwicht niet aangetoond. Bij 706°C bleek 166 uur annealing voldoende. Aan de 

andere kant is de keuze van een hoge annealingstemperatuur (dicht bij het smelt

punt) teneinde snel evenwicht te bereiken onverstandig omdat hierdoor de vorm van 

het sample aangetast zou kunnen worden 

Om de beschreven ongewenste effecten te vermijden is het gebruikelijk een an

nealingstemperatuur te kiezen van 700°C waarmee, afuankelijk van de massa van 

het preparaat, tot dusver voor SnMnTe-samples een verhitting gedurende 2-5 dagen 

(50-120 uur) voldoende is gebleken. 

Na bereiken van thermodynamisch evenwicht wordt de ampul met inhoud 'ge

quencht', wat inhoudt dat het geheel in koud water wordt gedompeld, zodat het pre

paraat zeer vlug van de annealingstemperatuur naar kamertemperatuur afkoelt. 

Hierdoor wordt het bereikte evenwicht 'ingevroren'. De noodzaak van deze hande

ling is te begrijpen als men bedenkt dat bij bijvoorbeeld annealen onder Te-damp 

de evenwichtscompositie die behoort bij kamertemperatuur minder overmaat Te 

toelaat dan bij 700°C (dit volgt uit een extrapolatie van de stabiliteitsgrenzen in 

Figuur 3.3 naar lagere temperaturen). Met andere woorden, de oplosbaarheid van 

het overmaat Te in het rooster wordt kleiner voor afnemende temperatuur. Het pre

paraat raakt 'oververzadigd'. Voor verzadiging met Sn geldt hetzelfde. Als men het 

.. 
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sample geleidelijk zou laten afkoelen zou nu door een omgekeerd diffusieproces het 

effect van het annealen weer gedeeltelijk teniet gedaan kunnen worden. Deze diffusie 

is bij kamertemperatuur te verwaarlozen, waardoor instantane afkoeling een oplos

sing biedt. 

De rol van het omgekeerde damp-diffusie proces in de compensatie van een overver

zadigde toestand is overigens beperkt doordat bij temperaturen beneden ongeveer 

600°C de oververzadiging mogelijk op een thermodynamisch meer gunstige manier 

opgelost kan worden: namelijk door middel van interne precipitatie. Dit proces is 

bestudeerd door Scanion (SCA62] voor PbTe in het temperatuurgebied van 180°C 

tot 400°C, maar het is zeer wel denkbaar dat het ook in SnTe opgeld doet. In een 

kristal met de maximale concentratie kationen of anionen in het rooster dat door af

koeling oververzadigd raakt diffunderen de overtollige ionen van de roosterplaatsen 

naar zogenaamde precipitatiecentra (gevormd door bijvoorbeeld dislocaties }, waar 

ze als neutrale atomen gedeponeerd worden. Doordat deze centra zich niet aan het 

oppervlak hoeven te bevinden, is de gemiddelde afstand die een atoom moet afleggen 

veel korter dan in het geval van het damp-diffusie proces en is de benodigde even

wiehtstijd navenant kleiner. Deze beschrijving is waarschijnlijk een aanzienlijke ver

eenvoudiging van de realiteit; het werkelijke microscopische gedrag van het precipi

tatie-proces is nog niet begrepen [HEW73]. 

3.2.4 p-manipulatie: mogelijkheden 

Naar aanleiding van Figuur 3.3 zijn nu, in aanvulling op het 'conventioneel' an

nealen onder Sn- of Te-rijke damp bij 700°C, een aantal suggesties te bedenken om 

gecontroleerd de gatendichtheid van Sn{Mn}Te te variëren: 

1 Andere annealingsteaperatuur 

Een logische variant op het isotherm annealen is het afwijken van de behandeltem
peratuur van 10(!J C. Vanwege de vorm van de curve die de stabiliteitsgrenzen van 

SnTe aangeeft, resulteert het annealen bij een temperatuur van: 

• 750°C in een evenwichtstoestand waarin de compositie, en dus de gatendicht

heid, iets minder is veranderd. Na verzadiging met Sn of Te is een p300 te ver

wachten die iets hoger resp. lager is dan de 3·1020 cm-3 en de 20·1020 cm-3 die 

het gevolg zijn van het annealingsproces bij 700°C. 

• 600-650°C (na eventueel een voorbereidende annealing bij 700°C om het berei

ken van evenwicht te bespoedigen) in een verandering van p die juist wat groter 

is dan door middel van annealing bij 700°C te realiseren is. 

Wellicht is een controleerbare variatie van de gatendichtheid te bewerkstelligen 
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door variabele annealingstemperaturen toe te passen (bijvoorbeeld in stappen van 

l0°C tussen 650°C en 750°C ). Hiermee zou tevens de juistheid van Figuur 3.3 geve

rifieerd kunnen worden. 

2 VacuÜII-annealing 

Als de toevoeging van bronmateriaal in de annealingsampul achterwege wordt gela

ten spreken we van vacuüm-annealing. Een (korte) vacuüm-annealing, gevolgd 

door quenchen, van: 

• een as-grown preparaat heeft al mogelijk een (geringe) verhoging of verlaging 

van de gatendichtheid tot gevolg [BRE62]. Wegens het ontbreken van een aan

bod van Sn- of Te-atomen in de ampul kan er normaal gesproken alleen maar 

materiaal het sample uit diffunderen. 

• een met Sn of Te verzadigd sample zal vrijwel zeker de gatendichtheid beïnvloe

den; een deel van de ionen waarvan er een overmaat aanwezig is zal naar de 

dampfase verdwijnen en de gatendichtheid doen veranderen in de richting van 

het midden van het homogeniteitsgebied (waar p300 ~ 10·1020 cm-3). 

• een preparaat waarin atomen zijn geprecipiteerd zal, vanwege de hoge op

losbaarheid van Sn of Te bij temperaturen van ongeveer 600°C, een veran

dering van p detecteerbaar zijn die afkomstig is van de herbezetting van de 

roosterplaatsen door de op precipitatiecentra afgescheiden atomen. In §3.3.2 

wordt een vacuüm-annealing beschreven, die is uitgevoerd met het doel vast te 

stellen of in een Bridgman gegroeid kristal precipitatie opgetreden is. 

3 Tveede annealing 

Het optreden van het precipitatieproces is, zoals in §3.2.3 is aangegeven, het meest 

waarschijnlijk wanneer een met Sn of Te verzadigd sample gedurende een langere 

tijd wordt gehouden op een temperatuur die zo laag is dat het damp-diffusie proces 

geen rol kan spelen maar hoog genoeg is om de diffusie naar de precipitatiecentra 

toe te laten [HEW73]. Als daarom een preparaat na het bereiken van de evenwiehts

verzadiging bij 700°C afgekoeld wordt naar en geannealed wordt bij een tempera

tuur die ligt tussen ruwweg 200°C en 500°C valt een aan precipitatie toe te schrijven 

verandering van p te verwachten die het effect van het verzadigingsproces bij 700°C 

gedeeltelijk compenseert. Een complicerende factor bij het uitvoeren van deze extra 

annealing is dat het met de beschikbare annealingsoven niet mogelijk is om de an

nealingsampul te quenchen naar de tweede annealingstemperatuur; afkoeling ge

schiedt door tijdelijk uitschakelen van het stookvermogen. Hierdoor zal de tempera

tuur slechts langzaam dalen (minder dan 1°C per minuut) zodat tijdens een groot 
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deel van het afkoeltraject het damp-diffusie proces nog kan bijdragen (weliswaar in 

steeds mindere mate) aan de verandering van de gatendichtheid. Dit is ongewenst 

omdat door deze ongecontroleerde diffusie inhomogeniteiten in de gatendichtheid 

over het sample kunnen optreden, die niet meer binnen een redelijke tijdsspanne 

'weggewerkt' kunnen worden door de tweede isotherme annealing, daar deze bij een 

te lage temperatuur plaatsvindt. Het is hierom ook interessant de invloed op de ga

tendichtheid te onderzoeken van: 

4 Geleidelijke afkoeling na annealing 

Wanneer men de ampul, na een verzadigende annealing bij 700°C, niet quencht, 

maar in de oven af laat koelen is dus (hetzij door een omgekeerd damp-diffusie pro

ces, hetzij door interne precipitatie) een verandering van de gatendichtheid te ver

wachten. Een eventuele inhomogene gatendichtheid in een aldus behandeld sample 

SnMnTe moet dan op te sporen zijn via het magnetische gedrag: bijvoorbeeld een 

minder scherpe ferromagnetische overgang in de dynamische susceptibiliteit. 

5 A.nnealing na elektrolyse 

Savage et al. [SAV72] vermelden het gebruik van een elegante methode om de ge

wenste gatendichtheid te controleren; door middel van elektrolyse wordt een laagje 

Sn op het preparaat aangebracht. Vervolgens wordt een isotherme annealing toege

past wat tot gevolg heeft dat er Sn het sample in diffundeert en daarmee de gaten

dichtheid verlaagd wordt. De hoeveelheid Sn die in het preparaat terecht komt kan 

nu op twee manieren gecontroleerd worden: 

• door controle van de hoeveelheid elektrolytisch aangebracht Sn. 

• door controle van de annealingstemperatuur; deze bepaalt hoeveel Sn het 

sample daadwerkelijk in diffundeert. 

6 Dotering door isotherae annealing 

Een geheel andere mogelijkheid om de gatendichtheid in SnMnTe te beïnvloeden is 

doping met een vreemd element. In de literatuur is met succes isotherme annealing 

onder Zn- in plaats van Sn-damp toegepast om de gatendichtheid te verlagen onder 

3·1020 cm-3. Inoue et al. (IN076] rapporteren hiermee bereikte gatendichtheden van 

(1-2)·1020 cm-3; V.d. Hoek [HOE88] heeft een p300 gemeten van ongeveer 1.9·1020 

cm-3 aan een met Zn geannealed preparaat Sn0•97Mn0•03Te. Annealing met Sn levert 

meestal slechts een afname van p300 tot ongeveer 3-5·1020 cm-3 op. Daar Sn en Zn 

isovalente elementen zijn is de extra reductie van p niet te verklaren met een donor

werking van het Zn (zie ook hoofdstuk 5). Daarom wordt wel aangenomen dat de 
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grotere gatendichtheidverlagende werking van het Zn berust op een extra opvullen 

van metaalvacatures doordat de Zn-Te binding meer covalent is dan de Sn-Te bin

ding [SWA90]. De waargenomen verschillen in p na isotherme annealing onder Sn

en Zn-damp kunnen echter ook veroorzaakt worden door verschillen in behandel

temperatuur. Tot dusver heeft men in de groep Coöperatieve Verschijnselen de an

nealingen met Sn meestal bij 700°C plaats laten vinden; dit is hoger dan de tempe

ratuur die gehanteerd is bij de bekende Zn-annealingen (Inoue: T = 600°C, V.d. 

Hoek: T = 638°C). Van Sn is bekend dat de oplosbaarheid in het SnTe-rooster bij 

700°C kleiner is dan bij 600°C (Figuur 3.1). Derhalve is bij annealing bij een tem

peratuur van 600°C toch al een grotere verandering van p te verwachten dan bij 

700°C, ook wanneer de bij de annealing geïntroduceerde lage concentraties Zn-ato

men in het rooster zich precies als Sn-atomen gedragen. In §3.4 worden de gevolgen 

van Zn-annealen bij 700°C onderzocht. 

Bovenstaande methodes 1 t/m 6 beschrijven de verandering van de stoichiometrie in 

Sn(Mn)Te door middel van (isotherme) annealing bij hoge temperaturen. Het kan 

echter wenselijk zijn dit proces te vermijden bij de variatie van de gatendichtheid in 

Sn1_xMnx Te. Gebleken is namelijk dat aanzienlijke inhomogeniteiten in p en/ of x 

kunnen optreden wanneer meerdere annealingspogingen noodzakelijk zijn om in één 

sample verschillende magnetische fases waar te nemen {b.v. despinglas-en de ferro

magnetische toestand). In Figuur 3.6 is de gemeten dynamische susceptibiliteit 

weergegeven van een preparaat waarin x= 2.5% en p77 ~ 5.1·1020 cm-3. Vanwege de 

lage gatendichtheid verwachten we een scherpe ferromagnetische overgangspiek, 

maar door de 'annealings-voorgeschiedenis' (het sample is vier keer geannealed!) is 

de overgang verbreed. o.6o ,--,--.--......-r-.--........,-.--..--........ ~-r-r-.---.-r--r--r-1 
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Figuur 3.6 Dynamische suceptibiliteit van Sno.175Mno.025 Te {WIL92} 
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Dit brengt ons tot het voorstellen van enkele methodes die als alternatief kunnen 

dienen voor op annealing gebaseerde technieken: 

7 Preparatie •et stoichio•etrische afwijkingen 

Het is mogelijk de gatendichtheid te variëren door het vooraf in de smelt introduce

ren van additionele hoeveelheden Sn en Te die overeenkomen met de gewenste stoi

chiometrische afwijking. Deze methode is met succes toegepast door Kaidanov et al. 

[KAI67] voor met de 'hot pressing' methode (verhitten onder alzijdige hoge druk) 

geprepareerde polykristallijne samples SnTe. Dit leverde een serie van tien schijnba

re gatendichtheden op, variërend van p77 = 0.34·1020 cm-3 (dit ligt buiten het ho

mogeniteitsgebied!) tot p77 = 16·1020 cm-3• Ook Kafalas et al. [KAF64] weten in 

SnTe een opmerkelijke reductie van p te bewerkstelligen: p300 = (0.36-0.73)·1020 

cm-3 voor een onder een hoge druk c~ 15 kbar) behandelde stoichiometrische smelt. 

Van enige op deze manier geprepareerde samples wordt overigens wel een slechte 

kwaliteit gerapporteerd ('microscopische scheurtjes en andere structurele imperfec

ties'). 

Om te onderzoeken of ook de gatendichtheid in met de Bridgmanmethode gegroeid 

SnMnTe gecontroleerd kan worden via afgewogen hoeveelheden uitgangsmateriaal is 

geprobeerd (Sn0.97Mn0.03)rTe te prepareren met kation/anion verhoudingen f van 

0.956 en 1.00 in plaats van de gebruikelijke f = 0.984. De bevindingen van deze 

experimenten volgen in §3.3. 

8 Dotering tijdens de groei 

Op deze methode wordt in hoofdstuk 5 nog uitgebreid ingegaan. Er zullen daar ook 

resultaten worden besproken van doping met In. 

3.3 Resultaten: groei (Sno.nMno.oslr Te 

3.3.1 Preparatie k ka.rakterisatie (Sn0•117Mno.03)uTe 

Met het doel Sn0.97Mn0.03Te te prepareren met een gatendichtheid die lager is dan 

p300 = (10±1)·1020 cm-3 (wat gemeten wordt voor met de kationfanion verhouding f 

= 0.984 gegroeide kristallen), is gekozen voor Bridgmangroei van een kristal met 

een nominale {-waarde van l.O. Wanneer de uiteindelijke compositie van het kristal 

hiermee overeenkomt, zou dit een gatendichtheid moeten opleveren van ongeveer (3-

5)·1020 cm-3, wat de grootte is die te verwachten is na verzadiging met Sn door iso

therme annealing. De groeisnelheid bedroeg 2.2 mm/h. Na afloop van de groei zijn 

uit het kristal een aantal preparaten gezaagd, waarvan met het Hall-effect de 
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schijnbare gatendichtheid bij kamertemperatuur, p300, is bepaald. Het resulterende 

'gatendichtheid-profiel', oftewel p300 als functie van de afstand tot de punt van het 

kristal, is in Figuur 3. 7 afgebeeld. 
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Figuur 9. 7 Gatendichtheid in kristal 7~, {Sn0.nMno.os)t.O Te 

We zien dat p300 niet veel afwijkt van 10·1020 cm-3. In het grootste deel van het 

kristal is de gatendichtheid p300 ~ (8-9)·1020 cm-3 en pas in het deel wat het laatst 

gekristalliseerd is, vindt een sterke daling van p300 plaats. 

Om het Mn-percentage te controleren zijn van enkele preparaten monsters genomen 

en deze zijn aan EPMA onderworpen; de resultaten zijn te vinden in Tabel 3.1, 

evenals de gemeten schijnbare gatendichtheden van de betreffende samples. 

Tabel 3.1 

sample 

74C2 
74G2 
74M1 

Kristal 14: gatendichtheden en Mn-percentages, 

{Sno.91Mflo.o3Jt.o Te 

P3oo( 1020cm -3) x(%) 

9.63±0.15 2.54±0.18 
8.82±0.10 2.49±0.06 
4.8±0.3 1.91±0.08 

De mangaanconcentratie is dus wat lager uitgevallen(~ 2.5%) dan de nominale 3%. 

Verder lijkt het er op dat de verlaging van de gatendichtheid als functie van de af
stand tot de kristalpunt gepaard gaat met een vermindering van de Mn-inhoud. 
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3.3.2 Preparatie & kara.kterisa.tie (Sno.97Mno.n)o.957Te 
Om de grens van het homogeniteitsgebied in het fasediagram te bereiken die over

eenkomt met een hoge gatendichtheid (N 20·1020 cm-3) zijn twee pogingen gedaan 

het maximaal oplosbare percentage Te in het rooster (:::: 51.1%) te introduceren door 

het kiezen van de kation/anionverhouding f = 0.957. De groeisnelheid bedroeg 

steeds 1.54 mm/h. 

Allereerst is kristal16 geprepareerd op de conventionele manier. Dit houdt in dat na 

voltooiing van de groeifase de {instel)temperatuur van de Bridgman-oven langzaam 

is verlaagd {in ongeveer 13 uur) van 859°C naar 400°C om barsten van ampul en 

kristal te vermijden. Vanaf 400°C is de oven uitgeschakeld zodat geleidelijke afkoe

ling tot kamertemperatuur mogelijk was. 

Gezien de geringe oplosbaarheid van overmaat Te in het rooster bij het smeltpunt 

{zie fasediagram van SnTe in Figuur 3.1) is het denkbaar dat in net gekristalliseerd 

materiaal de kationfanion verhouding f altijd slechts weinig zal afwijken van 0.984. 

Wanneer in de smelt extra overmaat Te geïntroduceerd is {51.1% Te i.p.v. 50.4%) 

moet dit echter ergens blijven. De mogelijkheden zijn: 

• in het nog niet gekristalliseerde, vloeibare materiaal wordt de concentratie Te 

tijdens de groei steeds groter om de concentratie Te op het grensvlak van de 

vloeibare en de vaste fase ongeveer 50.4% te laten blijven. 

• er vormt zich in de a.m.pul een Te-rijke dampfase boven de smelt. 

• er vindt interne precipitatie plaats van Te-atomen. 

Het bovenstaande geldt overigens ook voor een nominale compositie waarin, ten op

zichte van f = 0.984, juist een overmaat Sn aanwezig is, zoals de samenstelling 

waarvoor f = l.O. 

De invloed van de temperatuura.fuankelijkheid van de oplosbaarheid van het over

maat Te in {Sn0.97Mn0.03)0.957Te is nu onderzocht door het prepareren van kristal 

18. Dit heeft precies dezelfde nominale compositie als kristal 76 en is op identieke 

wijze gegroeid; het enige verschil tussen beide kristallen is dat kristal 78 na de groei 

een extra nabehandeling in de groeioven heeft ondergaan. Deze bestond uit een an

nealing gedurende 66 uur bij een temperatuur van 630°C, een temperatuur die ruw

weg correspondeert met een volledige oplosbaarheid van de nominale 51.1% Te in 

het rooster. Hierna is, analoog aan wat na isotherme annealing van SnMnTe-sa.mples 

gebruikelijk is, geprobeerd een eventueel evenwicht in het kristal 'in te vriezen' door 

het volgen van de volgende procedure: 

1) uitschakelen van de oven en het met de hand snel laten zakken van de ampul 

van het midden van de oven naar de bodem, waar de temperatuur zeker 100°C 
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lager is. Dit volgt uit de temperatuurgradiënt die bij constante insteltempera

tuur in de oven aanwezig is. Zie Figuur 3.8. 

2) verwijderen van de oven-afdekplaatjes en in de oven blazen van koele lucht om 

het afkoelproces verder te bevorderen. Dit blijkt een afkoelsnelheid van onge

veer 2°C/min tot gevolg te hebben (dit is normaal waarschijnlijk minder dan 

1°C/min). 

3) verwijderen van de ampul met inhoud uit de oven en quenchen in een bak wa

ter wanneer de temperatuur tot een 'veilige' waarde gedaald is(::::: 300°C). 
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Figuur 9.8 Temperatuurgradiënten in de Bridgman-oven {BRAB9 J 

Van de twee kristallen is weer de gatendichtheid p300 als functie van de plaats be

paald. In Figuur 3.9 is het resultaat zichtbaar. 

Het verloop van p300 over het kristal is voor beide gevallen vrijwel identiek (!) en er 

is een overeenkomst met Figuur 3.7 te herkennen: over het grootste deel van het 

kristal is de gatenconcentratie p300 ongeveer constant, namelijk p300 ::::: (11-12) ·1020 

cm-3, niet veel afwijkend van 10·1020 cm-3• Een substantiële stijging van p300 doet 

zich alleen voor in het laatst gegroeide kristalgedeelte. Deze constatering, en het 

ontbreken van een merkbaar effect van de extra annealing op de gatendichtheid (en 

dus op de compositie) zijn aanwijzingen dat geen grote rol is weggelegd voor het 

precipitatie-proces en dat bij 630°C ook geen proces optreedt waardoor uit een 

dampfase Te-atomen naar roosterplaatsen kunnen diffunderen. Om definitief vast te 

stellen dat de tegenvallende (te) lage gatendichtheid in kristal 76 niet veroorzaakt 

kan zijn door het precipiteren van Te--atomen is een 'vacuüm'-annealing uitgevoerd 
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Figuur 3.9 Gatendichtheid in a) kristal 16 en b} kristal 18; 

{Sno.91Mno.o3J0.957 Te 

41 

met sample 76Kl; het preparaat is gedurende 40 uur verhit, weer bij 630°C, in een 

ampul waarin verder alleen maar 280 mbar Ar aanwezig was en dus geen Sn- of Trr 

rijk bronmateriaaL Na afloop van deze behandeling volgde een normale 'quench'. 

Een eventuele toename van het aantal Te-atomen op roosterplaatsen zou dan te brr 

speuren moeten zijn door een toename van de gatendichtheid. In Tabel 3.2 zijn de 

gemeten gatendichtheden bij kamertemperatuur gegeven vóór en na annealing. 
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Tabel 3.2 Invloed van vacuüm-annealing op de gatendichtheid 

sample P3oo (1020cm-3) 

76K1 11.4±0.3 
76K1a 11.9±0.5 

Binnen de meetnauwkeurigheid is geen merkbare verandering van p300 geconsta

teerd. De aanwezigheid van Te-atomen op precipitatiecentra kan aldus worden 

uitgesloten. 

Resultaten van EPMA-metingen van de mangaanconcentratie x in de kristallen 76 

en 78 zijn samen met de gemeten p300-waarden vermeld in Tabel 3.3. 

Tabel 3.3 Kristallen 16 en 18: gatendichtheden en Mn-percentages 

sample P3oo(1020cm -3) x(%) 

76H2 11.7±0.2 2.85±0.2 
76K1 11.4±0.3 2.60±0.2 
76P1 15.0±0.3 2.2±0.5 

78E1 11.0±0.5 3.3±0.2 
7811 11.4±0.6 2.77±0.04 
7801 16.3±0.7 2.69±0.08 
78R2 - 2.3±0.5 

Tijdens het EPMA-onderzoek bleek dat in preparaat 78R2 Mn-uitscheidingen aan

wezig zijn. De metingen aan de overige samples duiden er op dat de nominale man

gaanconcentratie van 3% beter wordt benaderd dan in kristal 74 (Tabel 3.1). Wat 

verder opvalt is dat in beide kristallen de Mn-concentratie afneemt als functie van 

de afstand tot de kristalpunt. Dit was ook het geval voor kristal 74 en in hoofdstuk 

5 zal blijken dat ook met het element In gedoteerd SnMnTe eenzelfde gedrag ver

toont. Verder is bekend dat de (Bridgman gegroeide) DMS: 

• Pb0.52Sn0.45Mn0.03Te een tegenovergesteld profiellaat zien voor zowel de Mn

als de Sn-concentratie [HOE88]. Dit schrijft men toe aan het niet samenvallen 

van de liquidus- en de soliduslijn voor deze Pb/Sn-verhouding in het fasedia

gram van de PbTe-SnTe verbinding. 

• Pb1_xMnx Te met x = 0.04 en 0.08 een tegenovergesteld Mn-concentratieprofiel 

heeft, hetgeen uit het PbTe--MnTe fasediagram af te leiden is [KOR83]. 



9 Manipulatie van de gatendichtheid in SnMnTe 

3.3.3 Susceptibiliteit 

De gemeten gatendichtheden in de kristallen 7 4, 76 en 78 duiden er niet op dat we 

grote gecontroleerde veranderingen in p hebben weten te bereiken. Een alternatief 

voor isotherme annealing is dus nog niet gevonden, maar wel rechtvaardigen de klei

ne afwijkingen van de 'normale' as-grown gatendichtheid nader onderzoek. 

Er is gekozen voor het meten van de dynamische susceptibiliteit van sample 76H2. 

Hierin is de gatendichtheid licht verhoogd, p300 :::: 11.7 ·1020 cm -3, en het Mn-percen

tage ligt dicht bij 3% (Tabel 3.3). Uit Figuur 1. 7 volgt dat p77 ongeveer 12.3 ·1020 

cm-3 zal bedragen. In Figuur 3.10 is Xac{T) van dit sample afgebeeld, samen met de 

meetresultaten aan sample 64J2a2, een preparaat Sn0. 97Mn0.03 Te waarvan de gaten

dichtheid verhoogd is naar p300 :::: 21·1020 cm-3 (p77 :::: 23·1020 cm-3) [BR090] door 

isotherme annealing toe te passen. 
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Figuur 3.10 Dynamische susceptibiliteit van Sn0•91Mn0.03 Te voor p300 :::: 

11.1·1020 cm-3 (a) en 21·1020 cm-3 {b} 

Beide samples vertonen in het gedrag van de susceptibiliteit de typische spinglas

achtige cusp, maar voor p300 :::: 11.7 ·1020 cm-3 liggen zowel Tmax als Xmax hoger. De 

hogere Xmax zou eventueel verklaard kunnen worden door een invloed van de vorm 

van het sample (voor fermmagneten is dit een bekend effect, zie §1.4.2, voor spingla

zen echter niet). De grotere waarde van Tmax in elk geval kan niet veroorzaakt wor

den door een verschil in Mn-concentratie, zodat we kunnen concluderen dat we nu 

via Xac een beeld hebben van de p--afhankelijkheid van de spinglastoestand in 

Sn0•97Mn0•03Te. In §3.5 komen we hier nog op terug. 



9 Manipulatie van de gatendichtheid in SnMnTe 

Binnen het kader van het huidige afstudeerproject was het helaas niet mogelijk om 

voor meer gatendichtheden (Tabellen 3.1 en 3.3) het magnetisch gedrag te explore

ren. 

3.4 ResuHaten: annealing met Zn 

3.4.1 Invloed op de gatendichtheid 

Er is besloten om een isotherme annealing uit te voeren onder Zn-damp bij 700°C, 

de temperatuur waarbij we normaal de annealingen met Sn- (en ook Te-) rijke 

damp uitvoeren. De behandelde as-grown preparaten, 64L1 en 64L2, zijn afkomstig 

uit een kristal Sn0.97Mn0.03Te waarin bij de groei de gebruikelijke kationfanion ver

houding f van 0.984 gekozen is. Vóór en na de annealing (die ongeveer 3! dag 

duurde) zijn de schijnbare gatendichtheden gemeten; deze zijn vermeld in Tabel 3.4. 

Hierin staan ter vergelijking ook de gatendichtheden die zijn gemeten door Frops 

[FR091] voor een bij 700°C met Sn geannealed preparaat, sample 64E1a. 

Tabel 9.-i 

sample 

64L2 
64L1a 
64E1a 

Invloed van unnealing onder Zn-damp {64L1a} en Sn-damp 

{64E1a) op de gatendichtheid 

P3oo(1020cm -3) Pn(1020cm ·3) 

9.9±0.3 10.4±0.3 
2.5±0.1 3.4±0.2 
3.6±0.1 5.3±0.3 

We hebben dus een reductie van p weten te bewerkstelligen tot een waarde die in de 

buurt van de kritische gatendichtheid, Pc ~ 3·1020 cm-3 (zie §1.3), ligt. Dit is lager 

dan de gebruikelijke waarden na annealing met Sn maar niet zo laag als de eerder 

gemelde gatendichtheden die gemeten worden na isotherme annealing bij 600°C. De 

conclusie is dan ook dat zowel de behandeltemperatuur als de keus van het bronma

teriaal (Sn of Zn) de uiteindelijke gatendichtheid bepalen. 

3.4.2 Magnetische metingen 

Het is nuttig het effect van de Zn-doping op het magnetische gedrag te onderzoeken; 

we zullen hier de resultaten geven van enkele metingen van magnetische grootheden 

van Zn-geannealed Sn0.97Mn0.03Te (p77 ~ 3.4·1020 cm-3) en een vergelijking maken 

.. 
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met beschikbare meetgegevens van met Sn geannealed Sn0•97Mn0.03 Te (p77 ::: 

5.3·1020 cm-3). In Figuur 3.11 wordt de laagveld magnetisatie M als functie van de 

temperatuur gegeven (B = 20 Gauss) en in Figuur 3.12 de dynamische susceptibili

teit Xac· 
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Figuur 3.11 Magnetisatie van Sn0.97Mno. 03 Te voor lage gatendichtheden 
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Figuur 9.12 Susceptibiliteit van Sn0•97Mno. 03 Te voor lage gatendichtheden 
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Zowel de magnetisatie- als de Xac-metingen geven een opmerkelijk verschil in de 

grootte van ordeningstemperatuur te zien (ongeveer een factor 2) wat verklaard kan 

worden uit de afname van de rol van het RKKY-in teractiemechanisme als p de kri

tische gatendichtheid benadert. Voor p77 ~ 3.4·1020 cm-3 geldt nog wel dat we te 

maken hebben met een scherpe ferromagnetische overgang. Deze conclusie kunnen 

we trekken naar aanleiding van Figuur 3.12 en Tabel 3.5, waarin de parameters ver

meld zijn die via de hoge temperatuur gedeelten van de inverse magnetisatie (voor 

een magneetveld van 100 Gauss) en de a.c. susceptibiliteit bepaald zijn. Uit deze ta

bel blijkt ondermeer dat de Curie-Weiss temperatuur dicht bij de temperatuur van 

het maximum in Xac ligt, wat als karakteristiek voor een ferromagnetische toestand 

beneden T max beschouwd kan worden. 

Tabel 3.5 Parameters bepaald uit de M- en Xac -meetresultaten van het 

met Zn-geannealde preparaat 64L2a waarin p17 ~ 3.4 · 1020 cm-3 

M Xac 

8{K) x(%) 8/x 8{K) x(%) 8/x Tmax{K) 8/Tmax 

2.18 2.66 0.82 2.16 3.12 0.69 1.98 1.13 

Het magnetische gedrag na isotherme annealing met Zn lijkt dus geheel begrepen te 

kunnen worden met de extra verlaging van de gatendichtheid. Een uitvergroting van 

zowel de M{T)-curve {voor B = 100 Gauss) als Xac(T) toont echter aan dat discon

tinuïteiten in de magnetisatie en de dynamische susceptibiliteit optreden. Zie Figuur 

3.13. In Xac(T) doet zich een sprong voor bijT~ 3.7 K, wat gelijk is aan de superge

leidende overgangstemperatuur Tc van kristallijn Sn [KES88]. Dit wijst erop dat 

een gedeelte van de Sn-atomen uit het halfgeleiderrooster is verdwenen en in neu

trale vorm is afgescheiden. De lagere Tc die volgt uit de plaats van de sprong in 

M{T), Tc~ 2.9 K, is te begrijpen met de bekende empirische relatie die de tempera

tuurafhankelijkheid van het kritische veld He beschrijft en daarmee het gebied afba

kent waarin Sn een supergeleidende fase vormt (zie ook Figuur 3.14): 

( 
N - [ [ Tc (H) ] 2 ] He T) - Hc{T - 0) · 1 - Tc ( H = O) (3.2) 

Wanneer we in {3.2) voor Hc{T) de waarde van het gebruikte magneetveld, 100 

Gauss, invullen en voor Hc{T = 0) de bekende waarde voor Sn, 305 Gauss, volgt 
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hieruit een overgangstemperatuur Tc van ongeveer 3 K, wat binnen 5% overeenkomt 

met de waargenomen Tc· 

De hoeveelheid supergeleidend materiaal in het sample is grof te schatten uit de 

grootte ~m van de sprong in het magnetisch moment [EMM92]: 

1 
~m = X • H · 1 _ N · V (3.3) 

waarin: x = -1 

H = magneetveld 

N = demagnetiserende factor 

V = volume supergeleidend materiaal 

Als we veronderstellen dat het supergeleidend Sn de vorm heeft van homogeen over 

het preparaat verdeelde bolletjes (N = !), H = 100 Gauss~ 7958 A/m nemen, en we 

de sprong in m invullen die we waargenomen hebben bij de magnetisatiemeting, Llm 

:::: 4·10-4 emu = 4·10-7 Am2, resulteert dit in V :::: 3·10-2 mm3. Het aantal Sn-ato

men wat hiermee correspondeert bedraagt ongeveer 1018, wat inhoudt dat, met een 

geschat volume van het sample van 15 mm 3, in het preparaat Sn-atomen zijn uitge

scheiden in een concentratie van (7-8)·1019 cm-3 (dit is van dezelfde orde van groot

te als de concentratie metaalvacatures). Het is in principe denkbaar dat al het afge

scheiden Sn naar het oppervlak van het sample is gesegregeerd. Na de annealing is 

het preparaat echter zeer grondig geschuurd, om de aanwezige Zn-aanslag te verwij

deren. Het aantal atoomlagen dat daarmee verdwenen is ligt ruwweg in de orde van 

106. Met een geschat preparaat-oppervlak van 45 mm2 (één atoomlaag kan dan in 

de orde 1015 Sn-atomen bevatten) betekent dit dat we al het gesegregeerde Sn ver

wijderd zouden moeten hebben. Het is daarom waarschijnlijker dat het supergelei

dende Sn zich in de bulk bevindt. 

3.5 Resultaten: Xac voor verschillende p 

In het voorgaande hebben we het verloop van de dynamische susceptibiliteit van 

Sn0.97Mn0.03 Te als functie van de temperatuur laten zien voor twee preparaten met 

waarden van de gatendichtheid die tot dusver nog niet gerealiseerd zijn door gecon

troleerde beïnvloeding van p met isotherme annealing: 

• sample 64L1a heeft p300 :::: 2.5·1020 cm-3, wat door annealing met Zn bereikt is. 

• sample 76H2 heeft p300 :::: 11. 1·1020 cm-3, wat volgde na de introductie van een 

extra stoichiometrische afwijking bij de groei. 
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We kunnen daarom nu een wat completer overzicht geven van het gatendichtheid

afhankelijke magnetische gedrag van Sn0.97Mn0.03Te. Hiertoe betrekken we een aan

tal in het verleden onderzochte preparaten [ELT89, BR090] bij het onderzoek. We 

kiezen voor: 

• sample 30Da. Dit preparaat is door v.d. Hoek onder Zn-damp geannealed bij 

638°C, wat resulteerde in p300 :::: 1.9·1020 cm-3. 

• sample 64E1a. Dit is reeds vermeld in §3.4.1; op de conventionele manier gean

nealed met Sn. Bereikte gatendichtheid: p300 ~ 3.6·102° cm-3. 

• sample 30Bl. Een preparaat met een gatendichtheid van p300 :::: 5. 1·1020 cm-3. 

• sample 6412. Dit is al eerder vermeld in Tabel 3.4; een normaal as-grown pre

paraat met p300 :::: 9.9·1020 cm-3. 

• sample 68Gl. Een as-grown preparaat met p300 ~ 10.2·1020 cm-3. 

• sample 64J2a2. Hiervan is Xac(T) al afgebeeld in Figuur 3.10. Het is conventio

eel geannealed onder Te-rijke damp, wat resulteerde in: p300 ~ 21·1020 cm-3. 

Het zich inzetten van de ferromagnetische en de spinglasachtige toestand als functie 

van p is nu weer te geven met behulp van het Xac(T)-gedrag van de acht besproken 

SnMnTe-preparaten, die alle een nominale Mn-inhoud van 3% bezitten. Allereerst 

is in Figuur 3.15a voor de laagste vier gatendichtheden Xac(T) afgebeeld. Duidelijk 

te zien is de toename van de ordeningstemperatuur met p300, wat geassocieerd kan 

worden met de toenemende rol van de RKKY -interactie doordat een groter aantal 

toestanden in de E-band gevuld wordt met gaten. Boven p300 ~ 4·102° cm-3 lijkt het 

RKKY -mechanisme geheel dominant te zijn geworden over eventuele antiferromag

netische interactie-bijdragen. Aan de hoogte van Xmax' alsmede de vorm van Xac{T) 

beneden T = T max voor de verschillende preparaten, dient geen conclusie verbonden 

te worden vanwege de grote invloed hierop van de vorm van het sample; zoals eer

der vermeld is dit een welbekende eigenschap van fermmagneten [HAA92]. 

Ook de overgang naar de spinglastoestand is aanschouwelijk te maken, door Xac(T) 

voor de vier preparaten met de hoogste gatendichtheden in één figuur weer te geven. 

Zie Figuur 3.15b. Het lijkt erop dat deze overgang als functie van de gatendichtheid 

vrij abrupt plaatsvindt; van p300 :::: 9·1020 cm-3 tot p300 ~ 12·1020 cm-3 treedt de 

grootste verandering in het verloop van Xac(T) op. De voor spinglazen kenmerkende 

cusp-achtige vorm van het maximum is eigenlijk al bereikt voor p300 ~ 11.7 · 1020 

cm-3. Een verdere verhoging van p300 tot boven 20·1020 cm-3 lijkt alleen de hoogte 

en de positie van het maximum verder omlaag te doen schuiven. Indien we voor p300 
~ 11.7 · 1020 inderdaad reeds met een SG-toestand te maken hebben is een verplaat

sing van de 'freezing'-temperatuur Tr, bij gelijk aantal magnetische ionen, een 
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uniek verschijnsel wat nog niet eerder waargenomen is. De systematische afname 

van Xmax wijst er verder op dat de vorm van het sample bij toenemende p300 minder 

belangrijk wordt; dit is een extra aanwijzing voor het verdwijnen van ferromagneti

sche interacties in ons systeem. 

In Tabel 3.6 worden de parameters vermeld zoals die uit het hoge temperatuur ge

drag van (Xact1 volgen voor alle acht preparaten. In navolging van Tabel 3.3 wordt 

ook de grootheid 8 /Tmax vermeld, omdat blijkt dat we hiermee de fastH>vergang 

mede kunnen karakteriseren. 

Tabel 9.6 Parameters bepaald uit de Xac-meetresultaten in Figuur 9.15 

Paoo (1020 cm-3) 8(K) x(%) 8/x Tmax(K) 8/Tmax 

~1.9 0.6 2.42 0.25 0.45 1.33 
2.5±0.1 2.16 3.12 0.69 1.98 1.13 
3.6±0.1 4.6 3.4 1.35 4.07 1.13 
~5.7 5.5 2.91 1.89 4.35 1.26 
9.9±0.3 5.1 3.3 1.55 2.38 2.14 
10.2±0.4 4.4 2.4 1.83 2.05 2.15 
11.7±0.2 4.65 2.94 1.58 1.75 2.66 
~21 4.6 3.4 1.35 1.57 2.93 

Door de spreiding in de Mn-concentratie over de verschillende samples moeten we 

voorzichtig zijn met de conclusie dat Figuur 3.15 het magnetisch gedrag van 

Sn0.97Mn0.03Te beschrijft. Gedeeltelijk kunnen we dit probleem ondervangen door 

8/x en de dimensieloze grootheid 8/Tmax te tekenen als functie van de gatendicht

heid. Hiermee elimineren we kleine variaties in de Mn-concentratie. In de Figuren 

3.16 en 3.17 zijn beide normeringen uitgevoerd; de getrokken curven geven de trend 

aan. De sterke stijging van 8/Tmax rond p300 ~ 11·1020 cm-3 doet denken aan de bij

na stapsgewijze toename van de (op x genormeerde) Curie-Weiss temperatuur bij p 

= Pc ~ 3·1020 cm-3. Het is daarom verleidelijk deze waarde van p een tweede kriti

sche gatendichtheid te noemen die gerelateerd is aan de spinglasovergang. V oorzich

tigbeid is echter geboden omdat, in tegenstelling tot het kritische gedrag van e /x 

bij p = Pc, de toename van 9 /Tmax geen directe fysische interpretatie mogelijk 

maakt: een verschuiving van het maximum in de a.c. susceptibiliteit als functie van 

de gatendichtheid is nog niet eerder systematisch onderzocht, laat staan begrepen. 

Toch is het de moeite waard even bij Figuur 3.17 stil te blijven staan, want voor het 

eerst lijkt het er op dat we de overgang F-+SG als functie van de gatendichtheid 

hebben gekwantificeerd door middel van een fysische grootheid. Deze grootheid: 
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• is voor lage gatendichtheden nagenoeg gelijk aan 1, wat aanduidt dat we met 

een ferromagneet te maken hebben. 
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• stijgt relatief snel rond een bepaalde waarde van de gatendichtheid, wat een 

kritisch gedrag impliceert. 

• lijkt vervolgens af te vlakken, wat te verwachten is voor een ingetreden spin-

glasfase waarin de magnetische interacties min of meer constant blijven. 

Het is nu een logische stap om de waarde van 8/Tmax in de spinglasfase (~ 3) te 

vergelijken met de grootte van deze parameter in kanonieke spinglazen. Helaas wor

den in de literatuur onderling geheel verschillende waarden gerapporteerd, zoals: 

• 8 /Tr ~ 2~ voor CoxGat-x met 0.48 < x < 0.58 [MEI82] 

• 8/Tr ~ 1.2 voor FeuMnt.SSi [CHA91] 

• 8/Tr ~ 0.6 voor Au0.96Fe0•04 , Ag0•96Mn0•04 [TAN88] en Cu0•98Mn0•02 [MUL81] 

• 8/Tr < 0 voor Cu1_xMnx en Ag1_xMnx met x< 0.01 [MUL81], 

zodat deze grootheid zeer waarschijnlijk afuangt van de precieze aard van de 

interacties die de spinglastoestand veroorzaken (zoals de verhouding tussen de 

verschillende bijdragen: RKKY -ferromagnetische, -antiferromagnetische en nearest 

neighbor interacties). 

3.6 Conclusies & suggesties 

3.6.1 Groei (Sno.nMno.01Te)rTe 
In §3.3 is naar voren gekomen dat het met de Bridgman kristalgroeimethode niet 

mogelijk gebleken is een grote verandering in de gatendichtheid (dat is, vergelijk

baar met het resultaat van isotherme annealing) te bewerkstelligen door het in de 

smelt introduceren van de noodzakelijke afwijking in de stoichiometrie. Het verschil 

tussen nominale en daadwerkelijke compositie is waarschijnlijk inherent aan de ge

hanteerde groeimethode: het kristal stolt met een samenstelling die bepaald wordt 

door en ongeveer gelijk is aan de evenwichtscompositie bij het smeltpunt (met kat

ion/anionverhouding f ~ 0.984 voor SnTe). Hierdoor wordt tijdens de groei de con

centratiegradiënt tussen de vaste en de vloeibare fase steeds groter. Pas wanneer 

deze groot genoeg wordt gaat de diffusie van atomen, onder invloed van deze gra

diënt, een noemenswaardige rol spelen, en kan de nominale compositie beter bena

derd worden. Met dit (eenvoudige) beeld is kwalitatief het verloop van de gaten

dichtheid-profielen in Figuren 3. 7 en 3.9 verklaard. 

De meetresultaten van de gatendichtheid in het nabehandelde kristal 78 en het va

cuüm-geannealde sample duiden erop dat geen rol is weggelegd voor interne precipi

tatie-processen. 

De systematiek in de gatendichtheid-profielen biedt zeker perspectieven voor ver

volgonderzoek. Er zijn derhalve een aantal suggesties te bedenken om met de be-
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staande kristalgroeiopstelling het onderzoek voort te zetten: 

• Het ligt voor de hand dat de toepassing van (nog) grotere nominale stoichio

metrische afwijkingen in de smelt (f > 1 of f < 0.957) onder dezelfde groeicon

dities zal leiden tot een kristal waarin in het grootste gedeelte de gatendicht

heid iets meer veranderd is dan in de kristallen 74, 76 en 78. 

• Mogelijkheden om met gewijzigde groeicondities te werken liggen in de toepas

sing van lagere of hogere groeisnelheden. De invloed van de groeisnelheid is tot 

dusver nog niet systematisch onderzocht; een mogelijk nadelig effect van een te 

hoge snelheid is een verminderde opname van Mn-ionen in het rooster (kristal 

74, groeisnelheid 2.2 mm/h, heeft duidelijk een kleinere Mn-inhoud dan de kris

tallen 76 en 78, groeisnelheid 1.54 mm/h). Ook vanwege de daling van de Mn

concentratie als functie van de afstand tot de kristalpunt is het daarom niet on

verstandig om bij herhaling van deze experimenten (voor andere waarden van 

f) een nominale Mn-concentratie te kiezen die hoger is dan de gewenste (bij

voorbeeld 3.2% i.p.v. 3%). 

Het is verder de moeite waard de toepassing van andere preparatiemethoden te over

wegen, teneinde te onderzoeken of in daarmee bereide kristallen (Sn0•97Mn0•03)rTe 

de uiteindelijke waarde van f beter overeenkomt met de nominale waarde. De door 

Kaidanov et al. gebruikte preparatiemethode van SnTe biedt daarom mogelijkheden 

tot een gecontroleerde variatie van de gatendichtheid. Weliswaar zijn de aldus ver

kregen preparaten polykristallijn (wat de bruikbaarheid voor bijvoorbeeld neutro

nenverstrooiingsexperimenten vermindert) maar voor metingen van Xac1 M en Cm is 

dit niet bezwaarlijk. Vanwege het te bereiken p-gebied zou deze methode voor de 

hier beschreven studie zelfs uiterst geschikt zijn. 

3.6.2 Annealing met Zn 

Met behulp van isotherme annealing onder Zn-damp bij 700°C blijkt een lagere ga

tendichtheid bereikbaar dan door annealing onder Sn-damp bij dezelfde tempera

tuur, zodanig dat een reductie van de Curie-Weiss temperatuur waar te nemen valt 

die het kritische gedrag van de magnetische interacties rond Pc weerspiegelt. Het is 

redelijk aan te nemen dat de oorzaak van de lagere gatendichtheid inderdaad gele

gen is in een hogere bindingsenergie van de Zn-Te binding vergeleken met de Sn-Te 

binding. Hierdoor worden extra metaalvacatures opgevuld (meer dan het homogeni

teitsgebied van SnTe toelaat) en worden er zelfs Sn-Te bindingen verbroken om 

plaats te maken voor Zn-Te bindingen. Dit laatste kan geconcludeerd worden uit de 

aanwezigheid van neutraal Sn wat, doordat het supergeleidend wordt beneden Tc= 
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3. 7 K, gedetecteerd is discontinuïteiten in susceptibiliteits- en magnetisatie-metin

gen. 

Enige suggesties zijn: 

• Isotherme annealing met een ander isovalent element, zoals bijvoorbeeld Cd. 

Wellicht kan hiermee het optreden van een supergeleidende overgang in de 

magnetische metingen voorkomen worden. Dit verschijnsel is namelijk onge

wenst, omdat hierdoor de bepaling van de Curie-Weiss temperatuur 9 en de 

ionenconcentratie x uit het gedrag van de inverse susceptibiliteit en magneti

satie bemoeilijkt wordt. 

• Toepassing van de annealingsmethoden die in §3.2.4 zijn aangestipt. 

3.6.3 Xac voor verschillendep 

De Xac-meetresultaten die in §3.5 gepresenteerd zijn voor 'oude' en 'nieuwe' prepa

raten met verschillende gatendichtheden geven aanleiding tot de conclusie dat in 

Sn0.97Mn0.03Te de overgang van de ferromagnetische naar de spinglastoestand als 

functie van de gatendichtheid plaatsvindt in het relatief kleine interval van p300 ~ 
9·1020 cm-3 tot p300 ~ 12·1020 cm-3 (p77 ~ 10·1020 cm-3 tot p77 ~ 13·1020 cm-3) en 

gekarakteriseerd wordt door: 

• een geleidelijke omvorming van de scherpe ferromagnetische piek in Xac(T) tot 

het cusp-achtige maximum, gepaard gaande met een verlaging van Tmax en 

Xmax· 
• een sterke toename van de dimensieloze grootheid e /Tmax van ongeveer 1.1 

( ferromagneet) tot 3 ( spinglas). 

De geconstateerde overgang tussen ferromagnetisch en spinglasgedrag bij de ge

noemde gatendichtheden bevestigt dat in het magnetisch fasediagram in Figuur 1.14 

de lijn xfp =constant, die de overgang rond p ~ 20·1020 cm-3 voorspelt, slechts een 

benadering geeft van de werkelijkheid. 

Ter ondersteuning van deze bevindingen kan gedacht worden aan: 

• aanvullende metingen aan meer preparaten Sn0.97Mn0.03Te met verschillende 

gatendichtheden: 

- Nuttig is bijvoorbeeld het meten van Xac(T) voor het sample met de 'inte

ressante' gatendichtheid p300 ~ 16.3·1020 cm-3 uit Tabel 3.3. 

- Vooruitlopend op hoofdstuk 4 is het ook interessant de frequentie-afhankelijk

heid van de plaats van de spinglas-cusp te bestuderen, en niet alleen voor de 

hoogste gatendichtheid, maar ook voor het preparaat met p300 ~ 11.7 · 1020 cm-3. 

• verder (literatuur-)onderzoek naar de rol van de parameter 8/Tmax· Deze lijkt 

voor SnMnTe een goede indicatie te geven voor de magnetische toestand waarin 
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het spinsysteem zich bevindt. De afwijkende waarden voor kanonieke spingla

zen echter doen vermoeden dat er wellicht informatie over de verschillende in

teractie-bijdragen in is verscholen. 

Zeer belangrijk is dat in het vervolg veel aandacht wordt besteed aan het nauwkeu

rig uitvoeren van de Hall-metingen ter bepaling van de gatendichtheid, omdat de 

spinglas-overgang zich in een niet al te groot p-intervallijkt te voltrekken. Daarom 

zijn de in dit verslag gepresenteerde gatendichtheden al uitgevoerd bij meer frequen

ties (± 6) van de wisselstroom dan tot dusver gebruikelijk was. Een verdere verho

ging van de betrouwbaarheid van de Hall-metingen is mogelijk te verkrijgen door: 

• het meten bij meerdere frequenties én bij een variërend magneetveld B om de 

door de onnauwkeurigheid in Bingevoerde fout te reduceren [KEM92]. 

• het geheel herzien van het elektronische gedeelte van de Hall-opstelling om de 

invloed van storingen en frequentie-afhankelijke effecten op het resultaat te re

duceren. 



Hoofdstuk4 

Magnetisch gedrag van Sn,_96Mn,_,.Te 

4.1 Inleiding 

De magnetische eigenschappen van de IV-VI groep verdunde magnetische halfgelei

der Sn1_xMnx Te zijn in de literatuur meermalen uitvoerig behandeld voor verschil

lende mangaanconcentraties x [MAT70, SON76, COC74, ESC85, MAU87]. De in

vloed van de gatendichtheid is in de meeste gevallen echter niet onderzocht, omdat 

de grote rol hiervan pas is onderkend sinds de samenvoeging van het RKKY-model 

met een twee-bandenmodel [ST086]. Eltink [ELT89] heeft uitgebreid onderzoek ge

daan naar de gedragingen van Sn0.97Mn0.03Te en Sn0.94Mn0.06Te in het ferromagne

tische regime, maar het verrichten van 'complete series' magnetische metingen (voor 

p ~ 5, 10, en 20·1020 cm-3, de hoge en lage gatendichtheden te verkrijgen door 

isotherme annealing) gebeurt in de groep Coöperatieve Verschijnselen pas sinds 1990 

[BR090]. De magnetische grootheden waarover we spreken zijn de magnetische 

soortelijke warmte Cm, de magnetisatie M en de dynamische susceptibiliteit Xac· 

Van de laatste grootheid zijn 'complete series' beschikbaar voor x= 3% [BR090] en 

x= 5% [WIL92]. Zie Figuur 4.1. 

Het verloop van Xac(T) voor het as-grown 5%-sample verschilt duidelijk van het 

verloop voor x= 3%: de overgang lijkt ferromagnetisch en beneden Tc is een 'schou

der' in x'(T) zichtbaar en een 'oplopend plateau' met maximum in x"(T). Dit ver

schijnsel is mogelijk gerelateerd aan een RSG-overgang [GOL82, ESC85]. Voor de 

laagste en hoogste gatendichtheden vinden we voor beide percentages wel een gelijk

soortige vorm van Xac(T): ferromagnetische respectievelijk spinglasachtige curves. 

In §4.2 zal Figuur 4.1 aangevuld worden met de resultaten van metingen aan 4% 

preparaten in een poging het 'gat' tussen beide percentages te dichten. Een noviteit 

in de gepresenteerde serie Xac-metingen is dat de afhankelijkheid van de frequentie 

van het a.c.-veld is onderzocht, met het doel spinglaseigenschappen aan te tonen. 

Verder zullen resultaten van hoogveld magnetisatiemetingen aan Sn0. 96Mn0•04Te 

worden gepresenteerd (in §4.3), alsmede de bevindingen van neutronenverstrooiings

experimenten, verricht bij het ECN in Petten (§4.4). De afsluitende conclusieS en 

suggesties zijn te vinden in §4.5. 

Alvorens over te gaan tot de behandeling van de verschillende experimenten, nog 

enige informatie over de bestudeerde preparaten. In alle gevallen zijn metingen uit

gevoerd aan (delen van) Sn0•96Mn0.04Te-samples 71Ea en 71La, respectievelijk om-
.. 
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Figuur 4.1 Dynamische susceptibiliteitsmetingen aan Sn0•97Mn0•03 Te (a) en 

Sn0•95Mn0.05 Te {b} 

laag en omhoog geannealde preparaten. Verder is de keus gevallen op de as-grown 

samples 71H2 (Xac, M) en 11M (neutronen). Aangenomen wordt dat beide prepara

ten dezelfde gatendichtheid bezitten. De gemeten schijnbare gatendichtheden zijn 

vermeld in Tabel 4.1. 

E 

10 
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TabelJ.l Schijnbare gatendichtheden van de gebruikte samples 

sample P3oo( 1020cm -3) Pn(1020cm-3) 

71Ea 6.24±0.20 7.51±0.30 
71H2, 71M* R: 10.7 - * hiervan p niet gemeten 
71La 22.6±0.60 23.6±2 

4.2 Dynamische susceptibiliteit 

4.2.1 Algemeen 

Zoals in hoofdstuk 1 is aangegeven, vormt de meting van de temperatuurafhanke

lijkheid van de dynamische susceptibiliteit een goede 'probe' voor de magnetische 

toestand waarin een systeem spins zich bevindt. Een ferromagneet wordt gekarakte

riseerd door een scherp maximum in Xac(T) met Tc R: e. Afuankelijk van de grootte 

van de demagnetiserende factor en het optreden van hysterese--effecten neemt bene

den het maximum Xac meer of minder snel af. 

De Xac van een spinglas wordt onder andere gekenmerkt door een cuspachtig maxi

mum in x' (met een absolute grootte die aanzienlijk kleiner is dan het maximum bij 

een ferromagneet). Van kanonieke spinglazen (b.v. CuMn, AuFe) is bekend dat de 

temperatuur waarbij de 'cusp' optreedt, vaak de freezingtemperatuur Tr genoemd, 

afuangt van de frequentie van het gebruikte a.c.-veld. Zie Figuur 4.2. 
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Op zich is dit een merkwaardig verschijnsel; wanneer immers bij T = Tr daadwerke

lijk een magnetische fase-overgang plaatsvindt zou deze niet afhankelijk mogen zijn 

van de meetfrequentie. Om het waargenomen gedrag uit Figuur 4.2 te verklaren, 

wordt daarom wel van een ander concept uitgegaan [HUS86]. Hierin wordt de spin

glasfase beschouwd als een metastabiele toestand, waarbij tijdsafhankelijke effecten 

. een belangrijke rol spelen. Deze worden gekarakteriseerd door de relaxatietijd r van 

magnetische clusters van spins die, doordat ze 'invriezen' rond Tr, verantwoordelijk 

worden geacht voor de typische cuspvorm van het maximum in Xac(T). Kwalitatief 

is een verschuiving van Tr bij toenemende frequentie naar een hogere temperatuur 

te begrijpen als we bedenken dat het toepassen van een hogere frequentie f tot ge

volg heeft dat deze clusters meer moeite hebben de opgelegde veldveranderingen te 

volgen en makkelijker zullen invriezen (reeds bij een hogere temperatuur). Dit is als 

volgt weer te geven: 

r > f-1 

r < f-1 

als T < Tr 

als T > Tr 

Bij Tr geldt dus T ~ f-1• In de Néel theorie van het superparamagnetisme [NEE55] is 

het invriezen van, niet wisselwerkende, magnetische clusters op te vatten als het 

niet meer in staat zijn een thermische energiebarrière ter grootte Ea te overwinnen. 

De cluster is dan 'geblokkeerd' [FOR82]. Wanneer deze blokkade langer duurt dan 

de typische meettijd, f-1, lijkt de cluster voor de experimentator ingevroren. Feite

lijk kunnen we ook pas in de limiet f -+ 0 spreken over de a.c. susceptibiliteit. De 

energie Ea wordt ook wel een activeringsenergie genoemd en heeft een anisotroop ka

rakter. Bijdragen aan Ea komen voort uit di polaire koppeling, de vorm van de clus

ter en oppervlakte-effecten. We kunnen de gemiddelde relaxatietijd van de magneti

sche clusters als functie van de temperatuur beschrijven met een fenomenologische 

Vogel-Fulcher wet [ESC85, MYD86, HUS86]: 

(4.1) 

In deze formule stelt k8 de Boltzmann constante voor en r0 een karakteristieke re

laxatietijd, waarvoor vaak de geschatte waarde 10-13 s wordt ingevuld. Ea en T 0 fun

geren dan als fitparameters. Vergelijking (4.1) is een aanpassing van de wet van 

Arrhenius uit het superparamagnetisme die uit (4.1) volgt door in te vullen T0 = 0. 

De invoering van de 'ad hoc' parameter T 0 is nodig gebleken om Ea een fysisch aan-
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vaardbare waarde mee te geven. Door de exponentiële variatie van r met 1/(T-T0) 

en doordat Ea ook nog eens sterk van de temperatuur afhangt [FOR82], vertegen

woordigt ( 4.1) een distributie van relaxatietijden rond Tr die aanleiding kan geven 

tot de typische cusp in x'(T) voor een spinglas. Het beschrijven van spinglasver

schijnselen met bovenstaande dynamische clusterwet is te verdedigen als men be

denkt dat er aanwijzingen voorhanden zijn dat in spinglazen de spins in enige mate 

gecorreleerd zijn in magnetische clusters of domeinen, zelfs bij temperaturen die 

aanzienlijk boven Tr liggen [FOR82]. De oorzaak van zulk een clustervorming is een 

statistische ruimtelijke fluctuatie van de concentratie magnetische spins, waardoor 

magnetische short-range order kan ontstaan. 

Escorne et al. [ESC85] hebben voor as-grown Sn1_xMnxTe (met waarschijnlijk p ::: 

11·1020 cm-3) de frequentie-afhankelijkheid van Tmax bestudeerd en kunnen deze 

voor lage concentraties (x :5 0.03) fitten aan relatie (4.1) waarin r = f-1 en T = 
Tmax = Tr. De resulterende fitparameters zijn vermeld in Tabel 4.2. 

Tabel.J.2 Fitparameters in Vogel-Fulcher wet voor Sn1_xMnxTe {ESCB5} 

x Ea/k8 (K) T0 (K) 

0.008 3.5 0.40 
0.022 12 1.7 

Verder merken Escorne et al. op dat (TrTo)/Tr ::: 0.2 (voor f = 10 Hz) en dat de 

grootte van Ea/k8 Tr ~ 8 niet sterk lijkt af te hangen van de concentratie. Ook voor 

grotere mangaanconcentraties (0.03 < x < 0.06) zijn door hen metingen verricht, 

wat leidt tot het in Figuur 4.3 geopperde fasediagram dat geldig is voor as-grown 

SnMnTe. 

10 
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lJt ... 
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R 
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0 5 -- x(at'l) 

Figuur 4.9 Magnetisch fasediagram van u-groton Sn1_xMnzTe {ESC85} 
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De suggestieve faselijnen in Figuur 1.13 zijn in feite op bovenstaand fasediagram ge

baseerd. 

4.2.2 Resultaten 

Allereerst geven we in Figuur 4.4 de meetresultaten aan Sn0.96Mn0.04Te voor de ver

schillende ladingsdragersconcentraties bij een a.c. frequentie van 913 Hz, de gebrui

kelijke meetfrequentie waarmee in het verleden het meest is gewerkt [HOE88, 

ELT89, BR090, WIL92). 
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Meteen valt de grote kwalitatieve gelijkenis op met de Xac-metingen aan 

Sn0.95Mn0.05Te in Figuur 4.1: 

• eenzelfde scherpe overgang in x'(T) en x"(T) voor de laagste gatendicht

heid, Tc~ 6.3 K; 

• beneden T ~ 4.5 K ook een 'schouder' (knik, plotse hellingsverandering) in 

X'(T) en een plateau met een maximum in x"(T) voor het as-grown prepa

raat; 

• voor de hoogste gatendichtheid een soortgelijke 'spinglasachtige' cusp in 

x'(T) (bij ongeveer dezelfde temperatuur als waarbij voor het as-grown 

sample het maximum in x"(T) optreedt), vergezeld van een scherpe piek 

in x"(T). 
Om een indruk van de ferromagnetische aard (scherpte) van de overgangen in x'(T) 

te krijgen gaan we, zoals in hoofdstuk 3, het gedrag na van 8/Tmax als functie van 

de gatendichtheid. Deze waarden staan vermeld in Tabel 4.3, net als x en 9/x zoals 

die uit het hoge temperatuurgedeelte van (x')-1 volgen. 

Tabel 4.9 Parameters bepaald uit de Xac-meetresultaten 

P3oo( 1020cm -3) x(%) 8/x 9/Tmax 

6.24 4.4 1.61 1.17 
~10 4.0 1.8 1.68 
22.6 4.14 1.69 3.20 

De overgang voor het sample met de laagste p is duidelijk ferromagnetisch te noe

men. Voor het as-grown sample lijkt de grootte van 8/Tmax een overgangstoestand 

tussen beide andere preparaten aan te duiden. 

De invloed van variatie van de frequentie van het a.c.-veld over drie decades is voor 

alledrie de preparaten onderzocht. Xac(T) is bepaald voor f ~ 9.13, 91.3, 913 en 9130 

Hz. Getracht is de grootte van Hac zoveel mogelijk constant te houden om een in

vloed van Hac op Xac uit te sluiten. Om het verlies aan meetnauwkeurigheid bij de 

lage frequenties (secundaire inductiesignaal N f) te compenseren bleek het echter 

nodig voor de laagste twee frequenties over te schakelen van Hac = 16 mGauss naar 

Hac = 160 mGauss, het sample met de laagste gatendichtheid uitgezonderd. Bekend 

is dat het effect van een dergelijke veldvergroting op x'(T) voor een ferromagneet 

klein is [ELT89], maar de invloed op de metingen van spinglas{achtige) orde-
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ningsverschijnselen is onbekend. In Figuur 4.5 is de gemeten frequentie-afhankelijk

heid weergegeven van x'(T) en in Tabel 4.4 zijn de waarden van Tmax vermeld (in 

K) voor de verschillende frequenties en gatendichtheden. 

TabelJ.4 Verschuiving van Tmax1 het maximum in x·(T), als functie van de 
frequentie 

P3oo(1020cm -3) 6.24 ~10 22.6 

f = 9.13 Hz 6.19±0.04 4.27±0.01 2.09±0.04 
f = 91.3 Hz 6.12±0.02 4.27±0.01 2.13±0.02 
f =913Hz 6.04±0.02 4.28±0.01 2.19±0.02 
f =9130Hz 6.02±0.01 4.28±0.01 2.25±0.02 
f = 20700 Hz - - 2.28±0.02 

We observeren de volgende invloed van de gatendichtheid op de frequentie-afhanke

lijkheid van x'(T): 

• voor p ~ 23·1020 cm-3 geeft het gedrag van x'(T) de meeste gelijkenis te zien 

met dat van een kanoniek spinglas (Figuur 4.2): voor hogere frequenties ver

schuift het maximum naar hogere temperaturen en het neemt in grootte af. 

Voor T > T max liggen de curven vrijwel op elkaar. Een effect van de verande

ring van Hac is niet waarneembaar. 

• ook voor p ~ 11·1020 cm-3 geldt dat alleen voor T < Tmax een duidelijke fre

quentie-afhankelijkheid zichtbaar is. De 'schouder', die mogelijk een RSG fase

overgang aangeeft, lijkt ook naar hogere temperaturen te verschuiven met de 

frequentie. Een systematische verschuiving van Tmax lijkt zich voor deze gaten

dichtheid niet voor te doen. 

• voor p ~ 7.5·1020 cm-3, het 'ferromagnetische' sample, is een invloed van de 

meetfreqentie op de temperatuur waarbij de overgang optreedt niet te verwach

ten; desondanks lijkt T max zich te verplaatsen, en wel juist naar lagere tempe

raturen voor toenemende frequentie. Ook lijkt beneden Tmax de susceptibiliteit 

nog een licht frequentie-afhankelijk gedrag te vertonen (bij constante tempera

tuur een kleinere x' voor toenemende frequentie). Een soortgelijk gedrag is door 

Takano et al. [TAK88] gemeten voor de ferromagnetische overgang in 

Pd0.920Fe0.015Mn0.065 en wordt door hen toegeschreven aan de beweging van de 

ferromagnetische domeinwanden. Omdat Dubois voor Pb0.25Sn0.72Mn0.03Te in 

het ferromagnetische regime (p77 ~ 8.3·1020 cm-3) geen aantoonbare frequentie

invloed rapporteert [DUB88], en verder vergelijkingsmateriaal ontbreekt, zullen 
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we hier verder geen conclusies aan verbinden. 

We kunnen nu grafisch nagaan of de verschuiving van Tmax als functie van de 

frequentie voor p ~ 23 · 102° cm -3 beschreven kan worden met een Vogel-Fulcher 

wet, ( 4.1), door in een figuur Tmax tegen ln-1( r0Jr), met r = f-1, uit te zetten. Zie 

Figuur 4.6. 
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Figuur .4.6 Beschrijving van de data in Tabel4.4 met Vogel-Fulcher fit 

Het lineaire verband in Figuur 4.6 is bevredigend. De bij de getrokken rechte lijn 

behorende fitparameters zijn: 

Ea/kB ~ (13±2) K 

T0 ~ (1.6±0.2) K. 

Deze waarden liggen dicht bij de door Escorne et al. vermelde fitparameters voor as

grown Sn0•978Mn0.022Te (Tabel 4.2). Hierdoor zijn ook de grootte van Ea/k8Tr (~:~ 

6), de waarde van (TrTo)/Tr voor f = 9.13 Hz (~ 0.23), en de relatieve verschui-
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ving van Tr (tl. Tr/Tr ~ 27 ·10-3 /decade) bijna hetzelfde. De laatste is van dezelfde 

orde van grootte als voor het kanonieke isolerende spinglas Eu0.25Sr0.75S [MAL79]. 

Voor kanonieke metallische spinglazen is deze verschuiving minder; tl. Tr/Tr ~ (5-

15)·10-3/decade voor CuMn, AuMn, AgMn, PdMn en AuFe [GOD84, MUL81, 

MUL82]. 

Vanwege de beperkte nauwkeurigheid in de bepaling van x" en het gebrek aan ver

gelijkingsmateriaal kan over de frequentieverschuiving van de imaginaire component 

van de susceptibiliteit als functie van de gatendichtheid geen kwantitatieve uit

spraak gedaan worden. Voor het verloop van x"(T), dat via de Kramers-Kronig re

laties afhangt van x'(T) [MUL82], bij de verschillende frequenties kan het stagever

slag van Haast [HAA92] geraadpleegd worden. Voor p ~ 23·1020 cm-3 lijkt ook van 

dit deel van de a.c. susceptibiliteit het maximum zich met de frequentie naar hogere 

temperaturen te verplaatsen. 

4.3 Hoogveld magnetisatie 

4.3.1 Algemeen 

Het mean field model (MFA, zie bijvoorbeeld [JON84]) geeft een eenvoudige bena

dering voor het magnetisch gedrag van een systeem spins. Vooral voor ferromagne

ten blijken de magnetische grootheden vaak uitstekend te beschrijven met mean 

field curves. Resultaten van mean field berekeningen voor Xac' M, en Cm zijn te 

vinden in afstudeerverslagen van Eltink [ELT89] en Broekmans [BR090]. In Figuur 

4. 7 is de magnetisatie volgens de MF A weergegeven. 
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Figuur ,t. 7 Mean field magnetisatie: (a) als functie van de temperatuur bij 

verschillende magneetvelden en {b) als functie van het aangelegde 

magneetveld bij verschillende temperaturen. Velden en temperatu
ren geschaald op Tci S = ! {ELT89]. 
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Boven Tc verdwijnt de magnetisatie doordat de thermische energie de ferromagneti

sche interacties gaat doorbreken. Een nadeel van het meten van M als functie van 

de temperatuur bij kleine magneetvelden {10-100 Gauss) is dat in de praktijk bene

den Tc de verzadigingsmagnetisatie beperkt wordt door de demagnetiserende factor 

N van het preparaat (§1.4.2) en zo afhankelijk is van het aangelegde veld H. Im

mers, M:::: x· H = H/N voor een ferromagneet zonder hysterese. Er ontstaat zo een 

(schijnbaar) verzadigingsplateau waarvan de hoogte lineair schaalt met H (Figuur 
4. 8) 1 . B ,..........,r---r---,----r----r---r-~-r--...,---r--r-'1 
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Laagveld magnetisatie: (a) van de ferromagneet EuO {MCG69} 

en (b} van Sn0•97Mn0•03 Te {ELT89} 

Aan de andere kant is een voordeel van het aldus meten van M(T) bij lage velden 

dat Field Cooled-Zero Fieled Cooled verschillen waargenomen kunnen worden (Fi

guur 4.8b) wat belangrijk kan zijn met oog op de detectie van irreversibiliteiten die 

met een spinglastoestand samenhangen [MYD86]. De reden om magnetisatiemetin

gen uit te voeren bij hoge velden (N 5-10 T) is dat de invloed van N geëlimineerd 

wordt en het werkelijke verzadigingsproces kan worden bestudeerd; er kan worden 

nagegaan of er in het systeem magnetische interacties aanwezig zijn die de 

verzadiging tegenwerken en pas door het aanleggen van hoge magneetvelden worden 

doorbroken. 

4.3.2 Resultaten 

Met behulp van de Foner magnetometer is de magnetisatie van Sn0.96Mn0.04Te ge

meten voor p:::: 7.5, 11 en 23·1020 cm-3 in magneetvelden tot ruim 6 T. Er bleek een 

hoogst opmerkelijk verschijnsel op te treden: in plaats van voor hoge velden een ver

zadigingswaarde te benaderen, na.m de magnetisatie voor twee preparaten na het be

reiken van een maximum weer af, onafhankelijk van de temperatuur. In eerste in-
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stantie werd gedacht aan een ( temperatuuronafhankelijke) diamagnetische bijdrage 

van de samples, veroorzaakt door het rooster. In de literatuur worden voor het sys

teem PbSnMnTe echter typische waarden voor Xdia gegeven van "' -3·10-7 emufg 

(BRU88, GOR88] terwijl een waarde van ongeveer -10-5 emu/g nodig is om het 

waargenomen diamagnetische gedrag te verklaren. Ook met het hoge temperatuur

gedeelte van de dynamische susceptibiliteit bleek de aanwezigheid van een dergelijk 

grote Xdia niet aan te tonen; er zou dan een aanzienlijke deviatie van het Curie

Weiss gedrag waar te nemen moeten zijn [SWA87], wat niet het geval was. Na enig 

onderzoek is gebleken dat een apparaateffect verantwoordelijk is voor het diamagne

tische effect: metingen aan de trilstaaf met lege preparaathouder gaven een magneti

satie te zien van {-9.9±2)·10-3 emu/T. Met deze factor zijn alle meetdata vervol

gens gecorrigeerd. De grote fout in de correctiefactor betekent voor de nu volgende 

magnetisatiewaarden een extra fout van maximaal ongeveer 4%. 

De metingen zijn verricht bij temperaturen van 1.9, 2.5, 3.5, 4.4, 5 en 6 K, wat be

tekent dat deze isothermen, die we in een M(H)-figuur kunnen tekenen, zich aan 

weerszijden van de ordeningstemperatuur (hier: temperatuur waarbij het maximum 

in Xac optreedt) bevinden, het sample met p RI 7.5·1020 cm-3 uitgezonderd. In Figuur 

4.9 worden de meetresultaten voor de verschillende gatendichtheden met elkaar ver

geleken. Ook de isothermen die uit mean field berekeningen volgen zijn afgebeeld, 

met modelparameters Tc = 6.3 Ken x= 4%. De waarde van Tc volgt uit de Xac

meting {§4.2) van het 'meest ferromagnetische' sample (p RI 7.5·1020 cm-3) omdat 

alleen een zinvolle vergelijking met de MFA mogelijk is als Tc niet veel van de 

Curie-Weiss temperatuur e afwijkt {in de MFA geldt Tc= 9). De metingen aan dit 

preparaat zijn in Figuur 4.10 nog eens samen met de mean field curves weergegeven. 

We merken de volgende zaken op: 

• Bij alle temperaturen lijkt de magnetisatie van Sn0.96Mn0.04Te voor toenemen

de gatendichtheid meer moeite te hebben om te verzadigen. Dit past in het 

beeld dat er (boven p R~ 11·102° cm-3) een spinglasfase ontstaat {§3.5). Bene

den de freezingtemperatuur Tr zijn dan, in willekeurige richtingen ingevroren, 

spinclusters aanwezig die moeilijk gelijk te richten zijn. De grotere rol van anti

ferromagnetische RKKY -interactie bijdragen bij hoge gatendichtheden is er 

waarschijnlijk ook de oorzaak van dat ook boven Tr nog een moeilijkere verza

diging plaatsvindt. 

• De verzadigingsmagnetisatie Msat lijkt in alle gevallen ongeveer 4.2-4.5 

Am2/kg (= emufg) te bedragen, wat neerkomt op ongeveer 9ü-97% van de 

theoretische MFA-waarde. Dit is aanzienlijk meer dan de lage waarden van on

geveer 75--85% die gerapporteerd worden voor a.s-grown Sn1_xMnx Te met x = 
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3, 6 en 10% [ESC85, ELT89, BR090]. Gezien de onnauwkeurigheid in de me

ting van de magnetisatie (in dit geval ongeveer 15%) en de onnauwkeurigheid 

in x (ongeveer 10%) is er dus geen aanwijzing dat (mogelijk door antiferromag

netische nearest neighor koppeling) de verzadigingsmagnetisatie achterblijft bij 

de theoretische waarde [ESC85]. 

• De kwalitatieve overeenkomst tussen de mean field curves en de magnetisatie

metingen aan het ferromagnetische preparaat is redelijk, maar vooral bij lage 

velden en lage temperaturen zien we verschillen tussen experiment en theorie. 

Dit is mogelijk toe te schrijven aan de invloed van domeinstructuren in de fer

romagnetische toestand (alle temperaturen waarbij gemeten is bevinden zich 

onder Tc)· 

4.4 Neutronenverstrooiing 

4.4.1 Algemeen 

Teneinde het magnetische gedrag van Sn0•96Mn0•04Te bij lage temperaturen te on

derzoeken, zijn aan deze stof ook neutronenverstrooiings-experimenten verricht. De 

metingen zijn uitgevoerd door Vennix [VEN92] bij het ECN te Petten. In dit ver

slag worden ze ook behandeld om ons een zo compleet mogelijk beeld te vormen van 

de aard van de magnetische ordening bij variërende gatendichtheden. De essentie 

van verstrooiings-experimenten aan vaste stoffen is dat een op een kristaloppervlak 

invallende bundel fotonen, elektronen of neutronen slechts over bepaalde hoeken 

wordt verstrooid. Deze worden bepaald door het weglengteverschil tussen golven die 

door twee parallelle kristalvlakken gereflecteerd worden volgens de wet van Bragg: 

2dsin9 = n· À (4.2) 

met d: afstand tussen kristalvlakken 

e: verstrooüngshoek 

n: geheel getal 

À: golflengte van de bundel 

Experimentele technieken waarbij van deze wet gebruik gemaakt wordt zijn rönt

genpoederdiffractie [ST090] en de Laue methode; bij deze laatste methode wordt 

een éénkristal geplaatst in een bundel röntgen- of neutronenstraling. Het diffractie

patroon bestaat uit een serie spots die de symmetrie--assen in het kristal weerspiege

len. Met deze methode kan bijvoorbeeld de juiste oriëntatie van het kristal voor 

andere experimenten bepaald worden. 
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Het grote voordeel van het gebruik van een bundel neutronen ten opzichte van elek

tronen- en fotonenbundels is dat door de ladingsneutraliteit van het neutron en het 

feit dat het deeltje een spin bezit (magnetisch moment /1-n = 1.913 J.L!d de interactie 

met atomaire elektronen beperkt blijft tot de magnetische wisselwerking met de on

gepaarde elektronen in gedeeltelijk gevulde schillen die voor het magnetisch mo

ment van het atoom verantwoordelijk zijn [FRI91]. In tegenstelling tot wat met 

röntgenstraling het geval is, is met neutronenstraling dus ook informatie over de 

magnetische structuur te verkrijgen. 

Naast magnetische verstrooiing zal ook verstrooiing optreden ten gevolge van de 

korte dracht wisselwerking met de atoomkernen: nucleaire verstrooiing. 

Voor zowel nucleaire als magnetische verstrooiing zijn de werkzame doorsneden 

klein (N 10-28 m2), zodat het doordringend vermogen groot is. Bij onderzoek aan 

kristallijne vaste stoffen blijken golflengtes tussen ruwweg 0.1 en 1 nm (À = 

h/mn · v) optimaal te zijn, omdat de karakteristieke lengtes in het kristal van die 

grootte-orde zijn. 

4.4.2 Magnetische & nucleaire verstroofing 

De totale intensiteit van de verstrooide neutronenbundel is evenredig met de totale ... 
differentiële verstrooiingsdoorsnede. Voor één atoom met spinvector S kan, in het 

geval van een ongepolariseerde bundel, worden afgeleid [HEL91]: 

met b: nucleaire verstrooiingslengte 

p: magnetische verstrooiingslengte 

.Q: .s- ~· (~· .S) ... 
S: eenheidsvector I I S 

~: verstrooiingsvector = 211"·1 = 2?r· (h,k,l) 

De grootheden b en p definiëren de verstrooiing door één atoomkern respectievelijk 

atoomspin. V oor de beschrijving van de differentiële doorsnede van het spinsysteem 

dienen de bijdragen van alle momenten gesommeerd te worden. V oor de nucleaire 

bijdragen geldt hetzelfde. In het geval van een niet-geordend spinsysteem is de 

verstrooide intensiteit isotroop in de ruimte verdeeld (paramagnetische ver

strooiing). 

Een geordend spinsysteem wordt gekenmerkt door een periodieke variatie van de 
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spin van de atomen in opeenvolgende kristallografische eenheidscellen. Het is niet 

noodzakelijk dat het magnetische ordeningspatroon en het kristallografische rooster 

dezelfde periodiciteit hebben. Is dit wel het geval, dus bij ferromagneten, dan vallen 

de magnetische reflecties samen met de nucleaire verstrooiingspieken. Bij antiferro

magneten verschijnen extra pieken in het diffractiespectrum, omdat de magnetische 
eenheidscel groter is dan de nucleaire. 

Door de N aCl-structuur zijn in Sn1_xMnx Te alleen Braggreflecties toegestaan waar

voor h,k,l = 2n en h,k,l = 2n+ 1. In het laatste geval is de magnetische verstrooi

ingsintensiteit het best te bepalen, omdat de nucleaire intensiteit dan klein is en 

zelfs geheel verdwijnt als x= 0.043 gekozen wordt [VEN91]. In de praktijk wordt de 

(111)-reflectie bestudeerd door een scan uit te voeren in het verstrooiingsvlak, dat 

opgespannen wordt door de [001]- en [110]-richtingsvectoren. 

4.4.3 Resultaten 

Neutronenverstrooiing geeft rechtstreeks informatie over de magnetisatie M van een 

vaste stof door op een atomaire schaal de magnetische momenten 'af te tasten'. 

Hierdoor is het niet noodzakelijk een extern magneetveld aan te leggen (zoals bij de 

Foner magnetometer) waardoor ordeningsverschijnselen minder geprononceerd ra

ken. Voor de drie verschillende gatendichtheden is zo de spontane magnetisatie van 

Sn0.96Mn0.04Te direct bestudeerd aan de hand van de (111)-reflectie via het uitvoe

ren van een scan evenwijdig aan de [110]-richting. Dit houdt in dat het aantal ver

strooide neutronen, 'counts', per tijdseenheid is opgenomen als functie van de plaats 

q in de reciproke ruimte, in stapjes ~q = (0.002,0.002,0) rond de piekpositie (1,1,1). 

Hieruit volgt een intensiteitsprofiel, waarvan in Figuur 4. 11 een voorbeeld is gege

ven. Voor de verschillende preparaten zijn de betreffende profielen 'geïntegreerd' 

door het aantal counts punt voor punt op te tellen; met ( 4.3) kan nu afgeleid wor

den dat de resulterende grootheid evenredig is met M2. In Figuur 4.12 is de geïnte

greerde intensiteit als functie van de temperatuur uitgezet. 

Deze figuur behoeft enige toelichting. De gemeten (geïntegreerde) intensiteiten van 

de verschillende samples zijn met elkaar vergelijkbaar gemaakt door middel van 

schaling op de (222)-reflectie. Voor deze reflectie geldt dat de magnetische bijdrage 

verwaarloosbaar klein is vergeleken met de nucleaire bijdrage (ook voorT < Tc). De 

aanwezigheid van nucleaire verstrooiing in de (111)-reflectie uit zich in een intensi

teit boven de ordeningstemperatuur die niet gelijk aan nul is. We zien verder: 

• voor toenemende gatendichtheid een duidelijke afname van de grootte van de 

spontane magnetisatie, wat past in het beeld van een zich (geleidelijk) inzetten

de spinglasfase: de long range ferromagnetische ordening verdwijnt en maakt 
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plaats voor een toestand met overwegend short range order {in willekeurige 

richtingen ingevroren clusters van spins). 

• voor p :::: 7.5·1020 cm-3 een sterke toename van de intensiteit bij T :::: 6 K, wat 

duidt op een (scherpe) overgang bij die temperatuur. Dit is in goede overeen

stemming met de geobserveerde ordeningstemperatuur in Xac(T) (Figuur 4.4). 

• ook voor p :::: 11·1020 cm-3 een vrij sterke toename van de intensiteit bij wat la

gere temperatuur dan voor het ferromagnetische preparaat het geval is, wat ge

zien de Xac(T)-metingen te verwachten was. Opmerkelijk is nu dat beneden T :::: 

2 K de spontane magnetisatie weer af lijkt te nemen. Dit is een sterke aanwij

zing dat de 'schouder' in x'(T) en het maximum in x"(T) bij ongeveer dezelfde 

temperatuur inderdaad geassocieerd zijn met een fase-overgang F-+SG. Dit 

maximum in de intensiteit is eerder voor as-grown SnMnTe samples met x = 

3% en 6% niet waargenomen [VEN91]. 

• voor p :::: 23 · 1020 cm -3 slechts een geleidelijke en geringe toename van de inten

siteit; er lijkt zich geen abrupt ordeningsverschijnsel voor te doen. 

Een andere methode is het fitten van het intensiteitsprofiel met een Gaussfunctie 

alvorens het te integreren. Deze fitfunctie heeft de vorm: 

q- Qo 
{ (

-+ -+ ]2} 
I = B + I0 exp -4ln2 FWHM 

met B: 

Io: 

achtergrondintensiteit 

maximale piekhoogte 

q0: centrum van de piek 

FWHM: Full Width at Half Maximum 

{4.4) 

Integratie van de intensiteit ( 4.4) levert de waarde !Ji· FWHM· I0/v'ln2 op. Deze 

methode is uiteraard niet toepasbaar wanneer I volgens ( 4.4) als functie van q signi

ficant afwijkt van de rechtstreeks geïntegreerde intensiteit en het intensiteitsprofiel 

dus geen duidelijke Gaussvorm bezit. Dit bleek het geval te zijn voor het preparaat 

met de hoogste gatendichtheid, p :::: 23 · 1020 cm -3. 

De spontane magnetisatie voor p :::: 7.5 · 102° cm -3 blijkt een excellent mean field ge

drag te vertonen. Dit is zichtbaar in Figuur 4.13, waar het geïntegreerde Gausspro

fiel van deze 'ferromagneet' wordt getoond. De getrokken lijn representeert de ge

kwadrateerde magnetisatie volgens de MFA als Tc = 6.2 K, wat een waarde is die 

ongeveer overeenkomt met de geobserveerde Tc in de dynamische susceptibiliteit 

{§4.2.2). 
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Figuur 4-13 Vergelijking van de geïntegreerde {111) -intensiteit met de MF A 
voor p ~ 7.5·1020 cm-3 

Het is ook mogelijk een Gaus&fit uit te voeren op het intensiteitsprofiel ten gevolge 

van alleen de magnetische verstrooiing. Dit gebeurt nadat de totale gemeten intensi

teit is verminderd met de nucleaire bijdrage, die gelijk wordt gesteld aan het geme

ten intensiteitsprofiel boven de ordeningstemperatuur. Van de hieruit bepaalde fit

parameters is de FWHM zeer interessant, omdat de scherpte van de magnetische re

flectiepiek een maat is voor de dracht van de long range order. Bij benadering kan 

namelijk gesteld worden [VRI89]: 

FWHM N e-1 (4.5). 

Hierin stelt e de correlatielengte in het spinsysteem voor. In Figuur 4.14 is voor het 

preparaat met p ~ 11·1020 cm-3 de FWHM weergegeven als functie van de tempera

tuur voor externe velden van 0 en 25 Gauss. De gestippelde lijn geeft de experimen

tele resolutie aan. 

Figuur 4.14 geeft ons de volgende informatie: 

• De toename van de FWHM bij temperaturen boven ongeveer 4 Kis te interpre

eren als het verdwijnen van de long range order boven die temperatuur. Dit is 

weer in overeenstemming met het verloop van Xac voor deze gatendichtheid (Tc 

~ 4.5 K). 

• Interessant is dat voor B = 0 de FWHM tevens toe lijkt te nemen beneden on-
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Figuur 4.14 De FWHM voor Sn0.96Mn0•04 Te met p ~ 11·1020 cm-3 

geveer 2 K. Dit wijst er weer op dat het maximum in de magnetisatie (Figuur 

4.11), de schouder in x'(T) en het maximum in x"(T) gerelateerd mogen wor

den aan een fase-<>vergang naar een magnetische toestand met minder long ran

ge order: de r~ntrant spinglasfase. Door het aanleggen van een magnetisch 

veld van 25 Gauss lijkt deze 'neiging tot wanorde' voor een groot deel onder

drukt te worden. Voor x = 3% en 6% deed zich bij lage temperaturen geen 

waarneembare stijging van de FWHM voor [VEN91]. 

Voor het preparaat waarin het optreden van een spinglastoestand nog waarschijnlij

ker is (p ~ 23·1020 cm-3) is vanwege de al genoemde afwijking van de Gaussvorm 

van het intensiteitsprofiel geen betrouwbare waarde voor de FWHM te geven, maar 

deze is in elk geval groter dan de FWHM in Figuur 4.14 [VEN92}. Voor de laagste 

gatendichtheid is de FWHM kleiner, zelfs gelijk aan de experimentele resolutie en 

wordt dus alleen bepaald door de nucleaire verstrooiing; dit duidt op longe range 

order van het magnetische spinsysteem. 

Tot slot geven we in Tabel 4.5 een overzicht van de met neutronenverstrooiing ge

meten maximale magnetisatie, die berekend is door de geïntegreerde intensiteit 10 

van de (111)-piek te vergelijken met die van de nucleaire (222)-reflectie. De.waar

den zijn geschaald op de theoretische verzadigingsmagnetisatie Msat als x= 4% en S 

= 5/2. 
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Tabel 4.5 Maximale magnetisatie als functie van extern magneetveld en 

gatendichtheid 

p (1020 cm-3) B (G) M/Msat 

7.5 0 0.93±0.02 
25 1.00 
50 1.05 

~11 0 0.65 
25 0.72 
50 0.77 

~23 0 0.30 
50 0.30 

Uit deze tabel blijkt dat: 

• hoewel de spontane magnetisatie van het preparaat met de laagste gatendicht

heid goed beschreven kan worden met een mean field curve (Figuur 4.13), we 

beneden Tc ongeveer 7% magnetisatie lijken te missen. Een dergelijk effect is 

eerder voor x = 6% ook geobserveerd (M/Msat ~ 0. 75), maar binnen de meet

nauwkeurigheid niet voor x= 3% [VEN91]. Een verklaring zou kunnen zijn dat 

ons sample slechts 3.7% Mn bevat in plaats van de nominale 4%, maar Tabel 

4.3 geeft juist aan dat x wat aan de hoge kant is (4.4%). Mogelijk hebben we 

toch te maken met antiferromagnetische bijdragen in ons systeem, zoals door 

[ESC85] voorgesteld. Bij de hoogveld magnetisatiemetingen (§4.3) was hier we

gens de grote absolute meetonnauwkeurigheid nog geen uitspraak over te doen. 

• bij toenemende gatendichtheid er een afname van de spontane magnetisatie 

plaatsvindt, wat we naar aanleiding van Figuur 4.12 al opmerkten. 

• er voor p ~ 23·1020 cm-3 geen spin-richtende werking meer lijkt uit te gaan van 

een extern veld van 50 Gauss. Dit is volledig te verenigen met het beeld dat 

zich beneden T = Tr een spinglastoestand heeft ingesteld (ingevroren magneti

sche clusters). 

Voor een meer volledige behandeling van de resultaten van de neutronenverstrooi

ingsexperimenten aan Sn0.96Mn0.04Te wordt verwezen naar [VEN92]. 

. . 
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4.5 Conclusies & suggesties 

De wellicht belangrijkste constatering, die naar aanleiding van de resultaten in dit 

hoofdstuk gedaan kan worden, is dat de aanwijzingen voor het optreden van een re

entrant spinglasfase (RSG) in Sn0.96Mn0•04Te voor p :::: 11·1020 cm-3 wel zeer sterk 

zijn. Gecombineerd vormen de Xac en neutronenverstrooiings-experimenten zelfs 

een compleet bewijs voor de juistheid van het door Escorne et al. voorgestelde fase

diagram voor x = 4% en een as-grown gatendichtheid: 

• het maximum in x"(T) en de 'schouder' in x'(T), evenals het maximum in de 

geïntegreerde intensiteit uit neutronendiffractie-experimenten, duiden op een 

magnetische fase-<>vergang bij ongeveer 2 K, overeenkomende met het al eerder 

waargenomen gedrag van de laagveld magnetisatie (H = 20 Gauss) van as

grown Sn0•96Mn0.04Te. Zie Figuur 4.15. Gelijksoortige magnetisatiecurven zijn 

ook gemeten aan as-grown Sn0•97Mn0.03Te [BR090] en Sn0.95Mn0•05Te 

[WIL92], maar voor deze percentages ontbrak tot dusver aanvullend bewijs uit 

neutronendiffractie-experimenten, zoals: 

• een afname van de scherpte van de magnetische ( 111 )-reflectie bij ruwweg die

zelfde temperatuur, wat wijst op een reductie van de correlatielengte Ç en het 

intreden van een toestand waarin de magnetische momenten minder ordelijk ge

rangschikt zijn. Dit laatste volgt ook uit de afname van de intensiteit in Figuur 

4.13. 
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Figuur J.15 Laagveld magnetisatie {H = 20 Gauss) van as-grown 

Sn0•96 Mno. 04 Te {WIL92J 
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We leiden verder voor p ~ 11-1020 cm-3 een afname van de rol van ferromagnetische 

interacties af uit: 

• de hoogveld magnetisatiemetingen, die laten zien dat er voor deze gatendicht

heid een hoger magneetveld nodig is om de magnetisatie te verzadigen dan voor 

het preparaat met de laagste gatendichtheid. 

• de spontane magnetisatie, die al aanzienlijk gereduceerd is (Tabel4.5). 

• de overgangspiek in x'(T), die niet zo scherp is als voor de 'echte' fermmagneet 

(Tabel 4.3). 

Het frequentie-afhankelijke gedrag van x'(T) voor de klassieke spinglazen (Figuur 

4.2) wordt voor p ~ 11·1020 cm-3 al in enige mate benaderd (zie verloop beneden 

Tmax) maar een redelijke beschrijving van de verschuiving van Tmax met de fenome

nologische, op tijdsafhankelijke effecten gebaseerde Vogel-Fulcher wet is pas moge

lijk voor een hogere gatendichtheid. 

Voor p ~ 23·1020 cm-3 wordt een goede overeenkomst waargenomen met zowel Fi

guur 4.2 als met de door Escorne et al. gemeten frequentie-afhankelijkheid van het 

cuspvormige maximum in x'(T) voor p ~ 11·1020 cm-3 en x = 2.2%. Dit laatste is 

begrijpelijk als we bedenken dat het magnetisch (x,p)-fasediagram (Figuur 1.14) 

impliceert dat bij een lagere ma.agaanconcentratie de overgang tussen de ferromag

netische en de spinglastoestand reeds bij een lagere gatendichtheid optreedt. 

De metingen duiden er ook op dat voor x= 4% de SG-overgang, die met de cusp in 

x'(T) bij p ~ 23 · 1020 cm -3 samenhangt, gerelateerd is aan de RS<rl:>vergang die zich 

voor p ~ 11· 1020 cm -3 lijkt voor te doen: 

• de beide overgangen lijken bij ongeveer dezelfde temperaturen op te treden. De 

cusp in x'(T) voor p ~ 23·1020 cm-3 bevindt zich bij T = (2.19±0.02) K en 

het maximum in x"(T) voor p ~ 11-1020 cm-3 bij T = (2.24±0.05) K. Ook in 

Sn0.95Mn0.05Te is dit verschijnsel waargenomen [WIL92). 

• De schouder in x'(T) voor p ~ 11·1020 cm-3 lijkt met de frequentie te verschui

ven in de richting die overeenkomt met de verschuiving van de cusp voor p ~ 

23·1020 cm-3• Ook het maximum in x"(T) verplaatst zich in dezelfde richting 

(HAA92). 

Het bovenstaande is niet eenvoudig te begrijpen omdat het invriesproces van de 

magnetische clusters voor de SG- en de RSG-overgangen van fundamenteel ver

schillende aard zal zijn; het is niet realistisch om in het RSG-geval te spreken over 

niet wisselwerkende spinclusters, omdat er boven Tr long range ferromagnetische in

teracties aanwezig zijn. Dit in tegenstelling tot de situatie in een 'echt' spinglas, 

waarvoor het waarschijnlijker is dat boven Tr de clusters geen onderlinge wisselwer-
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king hebben (superparamagnetisme). 

We mogen stellen dat het fysische mechanisme dat achter een (R)SG-overgang 

steekt nog lang niet volledig begrepen is. 

Er zijn enige mogelijkheden te bedenken voor eventueel vervolgonderzoek aan 

Sn0.96Mn0.04Te om de hier gedane conclusies te bekrachtigen. Bij voorkeur geschie

den verdere metingen aan dezelfde set preparaten als die in dit hoofdstuk bestudeerd 

is, om eventuele negatieve effecten van variaties in p en x op de onderlinge verge

lijkbaarheid van de metingen uit te sluiten. Het gebruik van 'zustersamples', prepa

raten die pas na annealing zijn afgesplitst van de samples uit Tabel 4.1 en dus de

·zelfde voorgeschiedenis bezitten, is ook acceptabel. Van de magnetische soortelijke 

warmte Cm is voor x = 4% bijvoorbeeld al een serie metingen (voor drie ladingsdra

gersdichtheden) voorhanden [WIL92, LAM92], maar de preparaten waarvan de ga

tendichtheid verhoogd/verlaagd is middels isotherme annealing, zijn afkomstig uit 

een andere positie in het oorspronkelijke kristal en hebben de isotherme annealing 

separaat aan de samples van Tabel 4.1 ondergaan. 

Wat verder gemeten kan worden is bijvoorbeeld laagveld magnetisatie. Vanwege de 

relatief hoge Tr (:::: 2.2 K) zijn hierin mogelijk FC-ZFC verschillen waarneembaar, 

hetgeen een sterk additioneel bewijs zou zijn voor het optreden van een (r~ntrant) 

spinglasfase [MYD86]. 

Omdat het beschreven onderzoek aan Sn0.96Mn0.04Te deel uitmaakt van de omvang

rijke studie die het doel heeft het magnetische fasediagram naar verschillende ionen

en gatendichtheidconcentraties uit te breiden, is de meest voor de hand liggende 

suggestie het herhalen van de hier gepresenteerde serie metingen voor andere man

gaanconcentraties. 

• Voor een lager Mn-percentage is op grond van Figuur 4.3 en de Xac metingen 

van Escorne et al. voor Sn0. 978Mn0.022Te te verwachten dat geen isotherme an

nealing meer noodzakelijk is om een spinglastoestand te observeren via een fre

quentie-afhankelijke 'cusp' in x·. Door Eltink [ELT89] en Broekmans [BR090] 

is inderdaad een dergelijke 'cusp' waargenomen voor een as-grown preparaat 

Sn0.978Mn0•022Te bij Tr:::: 1.4 K met Xmax:::: 0.01 emufg, maar hiervan is de af
hankelijkheid van de meetfrequentie niet onderzocht. Opmerkelijk is dat de 

'cusp' die Escorne meet zich voordoet bij een hogere temperatuur, Tr 1:$ 2 Ken 

dat ook het maximum hoger ligt, Xmax 1:$ 0.03 emufg. Deze verschillen kunnen 

het gevolg zijn van het gebruik van een veel groter meetveld (Hac = 1 Gauss 

i.p.v. 1.6 mGauss), maar het is ook zeer goed mogelijk dat de oorzaak gelegen is 

in een verschil in gatendichtheid. Indien de concentratie gaten in het preparaat 
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van Escorne et al. p77 ~ 11· 1020 cm -3 bedraagt (wat gebruikelijk is voor as

grown SnMnTe) is dit wat lager dan in het door Broekmans gemeten sample, 

p77 ~ 14·1020 cm-3. Dit staaft de hypothese die in de discussie van hoofdstuk 3 

is gedaan voor Sn0.97Mn0.03 Te: een geleidelijke verlaging van de gatendichtheid 

doet zowel de hoogte van een spinglascusp toenemen als de positie ervan om

hoog schuiven tot het Xac(T) profiel van een ferromagneet wordt benaderd. 

• Voor hogere Mn-concentraties voorspelt Figuur 4.3 voor een as-grown gaten

dichtheid nog steeds een RSG-overgang die terug te vinden zou moeten zijn in 

x'(T), x"(T), M(T) bij lage velden en neutronenverstrooiingsdata. Zoals eerder 

vermeld lijkt voor x = 5% inderdaad ook een RSG-overgang op te treden (Fi

guur 4.1), zodat ook voor dit percentage neutronenverstrooiingsmetingen waar

devol aanvullend bewijs kunnen opleveren voor de juistheid van Figuur 4.3. 

Voor x = 6% gaven de resultaten van zowel uitgebreide magnetische metingen 

[ELT89] als neutronenverstrooiing [VEN91] geen aanwijzingen voor RSG-ge

drag te zien. Een mogelijk oorzaak hiervan is de lagere RSG-overgangstempera

tuur die door Figuur 4.3 voorspeld wordt. Wellicht ligt deze beneden 1.5 K zo

dat het aanbeveling verdient te meten met andere opstellingen, waarmee deze 

temperaturen bereikt kunnen worden. Een belangrijke constatering is dat rond 

p ~ 11· 1020 cm -3 kleine variaties in de gatendichtheid al een aanzienlijke in

vloed kunnen hebben op het magnetische gedrag (zie hoofdstuk 3 voor x= 3%), 

wat betekent dat het bestudeerde x = 6% preparaat zich ook nog in het ferro

magnetische regime kan bevinden (gemeten is p77 ~ (9.5±?)·1020 cm-3), zodat 

Figuur 4.3 eigenlijk niet van toepassing is. Het is dan ook aan te bevelen op

nieuw Sn0.94Mn0.06Te te prepareren en te onderzoeken op een RSG-overgang. 

Er is reeds een begin gemaakt met de uit breiding van het onderzoek naar nog 

hogere percentages: Sn0.90Mn0.10Te is gegroeid en homogeen bevonden. Inlei

dende laagveld magnetisatiemetingen wijzen op ferromagneetachtig gedrag 

[BR090). 



HoofdstukS 

Indiumdoping in {Pb)SnMnTe 

5.1 Inleiding 

Om het gedrag van het verdunde magnetische systeem (Pb )SnMnTe beter te kun

nen begrijpen en de rol die de bandenstructuur en de (indirecte) magnetische inter

acties tussen de magnetische ionen hierin spelen, is het interessant aanverwante ver

bindingen te bestuderen. Hierbij kan worden gedacht aan: 

• het gebruik van een verwante halfgeleider als gastmateriaal voor het Mn. De 

bandenstructuur van bijvoorbeeld GeTe komt kwalitatief sterk overeen met die 

van PbTe en SnTe [LEW73,LOV77,BR090] en verschillende bronnen [COC74, 

ROD66] melden dat ook in GeMnTe de RKKY-interactie dominant gemaakt 

wordt door de relatief grote gatendichtheden ( N 1021 cm -3) en effectieve massa's 

in GeTe, vergelijkbaar met de situatie in SnTe. In de groep Coöperatieve Ver

schijnselen is door Stoffels [ST090] en Te Velthuis [VEL90] geprobeerd éénkris

tallijn GeMnTe te groeien via de Bridgman-methode. Het resulterende materi

aal bleek echter polykristallijn te zijn en zowel EPMA als magnetisatiemetin

gen aan Ge0. 97Mn0 .03Te duidden op een inhomogene verdeling van de Mn-ionen 

over het kristal. Ook werden Ge- en GeMn-uitscheidingen waargenomen. 

• de substitutie van een ander magnetisch ion in het halfgeleiderrooster. Een ge

schikte kandidaat is Gd (Gadolinium) [BR090]. In de literatuur wordt een 

antiferromagnetische koppeling tussen de momenten in SnGdTe gemeld 

[BAR87, HAN87, GOR91], wellicht veroorzaakt door een lage gatendichtheid. 

In dit geval is de RKKY~interactie tussen spins niet meer dominant, maar 

waarschijnlijk het Super Exchange mechanisme in combinatie met 'nearest 

neighbor'- interacties [AND90]. 

Ook voor SnGdTe geldt dat Bridgmangroei in de groep Coöperatieve Verschijn

selen polykristallijn materiaal opleverde en een inhomogene verdeling van de 

magnetische ionen over het kristal. 

• het doteren van (Pb )SnMnTe met vreemde elementen. Op deze mogelijkheid 

wordt in dit hoofdstuk ingegaan. 

Wanneer we vreemde atomen in een halfgeleider introduceren kunnen we van doping 

met impurities spreken als de concentratie niet zó hoog is dat door onderlinge inter

acties alle relevante eigenschappen ( magneto-optische, elektrische) van de halfgelei-
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der drastisch worden beïnvloed. De reden waarom men impurity-atomen aan de 

halfgeleiderstructuur toevoegt is vaak dat men één of enkele eigenschappen van het 

gastmateriaal wil veranderen (bijvoorbeeld ladingsdragersdichtheid, supergeleidende 

overgangstemperatuur) terwijl andere eigenschappen onaangetast blijven. 

De achterliggende gedachte van doping van SnMnTe is manipulatie van de dichtheid 

van ladingsdragers (gaten). De uiteindelijke bedoeling is om, na een magnetische 

studie, het driedimensionale magnetische (T ,p,x)-fasediagram uit te breiden naar p

waarden die vallen buiten het bereik van de gatendichtheid in ongedateerd mate

riaal: ± (3-20)·1020 cm-3 voor SnMnTe (zie ook hoofdstuk 3). Het is dan uiteraard 

wel wenselijk dat de magnetische eigenschappen van het systeem niet of zo min mo

gelijk beïnvloed worden door de vreemde (niet-magnetische) atomen in het rooster. 

Bepalend voor het effect van het impurity-atoom op de ladingsdragersdichtheid is 

het verschil in valentie tussen het te vervangen en het vervangende atoom: 

• substitutie met een isovalent element heeft in principe geen effect. In SnTe bij

voorbeeld kan men Sn2+ door Zn2+ vervangen, maar beide elementen staan twee 

elektronen af voor de binding met Te. De grotere verandering van de gaten

dichtheid in SnMnTe bij isotherme annealing onder Zn-damp in plaats van Sn

damp heeft dan ook een andere oorzaak (hoofdstuk 3). 

• substitutie van een atoom door een element met een hogere of lagere valentie 
zal de ladingsdragersdichtheid veranderen volgens het donor/acceptor principe. 

De vervanging van Sn2+ door Na+ bijvoorbeeld in SnTe zal de gatendichtheid 

verhogen omdat Na een elektron minder afstaat voor de binding met Te. Sub

stituenten met een lagere valentie hebben dus een acceptorwerking. Op een 

analoge manier is te begrijpen dat elementen met een hogere valentie een do

norwerking hebben (zoals de halogenen Cl, Bren I wanneer ze een Te-plaats in 

het Sn Te-rooster innemen.). 

De sterke donor/acceptor werking van sommige vreemde atomen in een IV-VI groep 

halfgeleider is in de bandenstructuur schematisch voor te stellen met donor- en 

acceptorniveaus die ver van het Fermi-niveau EF liggen en dus bij T = 0 al geïoni

seerd zijn. Zie Figuur 5.1. Hierin zijn de posities van de niveaus geschetst voor een 

materiaal met een grote extrinsieke concentratie ladingsdragers, waar EF niet in de 

verboden zone ligt. In de figuur zijn de ladingsdragers gaten, net als in Sn Te. 

In Tabel 5.1 staan enkele in de literatuur veel gebruikte dopanten vermeld (niet af

komstig uit groep III) in PbTe en SnTe, alsmede hun werking. Opgemerkt dient te 

worden dat het voor de donor/acceptorwerking van vreemde atomen niet altijd 

noodzakelijk is dat een roosterplaats bezet wordt: Brebrick meldt donor-actie van 

interstitiële Cu-atomen in Sn Te (BRE63]. 
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donor 

Figuur 5.1 Donor- en acceptorwerking in een extrinsieke halfgeleider 

Tabel 5.1 Werking van enkele impurities in {Pb}SnMnTe 

donor acceptor 

Cl,Br,I Ag 
As,Sb Na 
Bi 
Nb 

Zoals in §5.2 zal worden besproken, is bovenstaand beeld te eenvoudig om de wer

king van groep lil-elementen in IV-VI halfgeleiders te verklaren. In §5.3 zal de the

orie aan de orde komen die ten grondslag ligt aan het speciale gedrag van deze cate

gorie impurities. Het specifieke geval van een In-datering in de IV-VI halfgeleider 

SnTe zal daarna nader belicht worden in §5.4. Voor deze verbinding zullen in §5.5 

ook de gevolgen van de verstrooiing van de vrije gaten aan de In-impurity atomen 

behandeld worden. Vervolgens wordt in §5.6 kort de preparatie beschreven van In

gedoteerd SnMnTe, met 3% Mn. Hieraan zijn een aantal experimenten verricht 

(Hall- en magnetische metingen), waarvan in §5.7 de resultaten te vinden zijn. In 

§5.8 wordt bediscussieerd of deze resultaten verklaard kunnen worden met hetzelfde 

model als waarmee het gedrag van In-gedoteerd SnTe beschreven wordt. Tenslotte 

worden in §5.9 enkele voorzichtige conclusies getrokken en een aantal suggesties ge

geven. 
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5.2 Groep lil-doping in PbSnTe 

In §5. 7 zullen de resultaten worden besproken van metingen aan In-gedoteerd 

SnMnTe. Er is voor het element In als impurity gekozen omdat sinds de jaren '70 

vrij veel onderzoek is gedaan aan IV-VI halfgeleiders gedoteerd met groep UI-ele

menten (voornamelijk in de voormalige Sovjet-Unie). De lezer wordt verwezen naar 

bijvoorbeeld [AVE71, DUD73, GRU79, CHE81, KAI81, KAI85, BUS86, SHE87, 

SHE87 A, KRA91). De meeste aandacht wordt in de literatuur besteed aan gedoteerd 

PbTe en SnTe, maar volgens [KAI85) zijn ook de halfgeleiders PbSe, PbS, en 

PbGeTe eenvoudig te doteren met In, Tl en Ga. De werking van deze dopanten is 

niet volgens het eenvoudige donor f acceptorprincipe van de vorige paragraaf te be

schrijven, want ze blijken zowel donor- als acceptorgedrag te vertonen. Om dit te 

kunnen verklaren wordt aangenomen dat de impurity-atomen zgn. quasi-locale toe

standen, ook wel virtueel gebonden of resonante toestanden genoemd, veroorzaken in 

de bandenstructuur van de IV-VI halfgeleider. Dit concept zal nu worden toegelicht 

aan de hand van de verbinding PbTe:In {§5.3). Het geval SnTe:In zal in §5.4 nader 

besproken worden. 

5.3 Het model: resonante toestanden 

Gelocaliseerde impurity-toestanden in de bandenstructuur van IV-VI halfgeleiders 

gedoteerd met groep lil-elementen vinden hun oorsprong in de door het impurity

atoom veroorzaakte short-range Coulomb-potentiaal. 

In de zogenaamde Tight Binding benadering wordt de bandenstructuur van een kris

tal berekend door uit te gaan van de elektrontoestanden van de vrije atomen {ls, lp, 

2s etc.). Als vrije atomen (denkbeeldig) bij elkaar worden gebracht zal de Coulomb

interactie tussen de atomaire elektronen in de verschillende energietoestanden aan

leiding geven tot het splitsen van die toestanden in banden. Hieruit is dan de uitein

delijke bandenstructuur van het kristal samengesteld. Schematisch is dit in Figuur 

5.2 weergegeven. Een voorbeeld: volgens berekeningen van Parada en Pratt [P AR69] 

is de geleidingsband van PbTe ontstaan uit de 6p-toestanden van Pb en de valentie

banden uit de 5s- en Sp-toestanden van Te, en de 6s-toestanden van Pb. 

In het algemeen zal de vervanging van een atoom in de kristalmatrix door een impu

rity-atoom met een extra lading (een donor of een acceptor) leiden tot een 'gescreen

de' Coulomb-potentiaal rond het impurity-atoom [SCH78, KIT76), mits de concen

tratie vrije ladingsdragers groot is (zoals in een metaal of een extrinsieke halfgelei

der). Deze potentiaal wordt gekenmerkt door een vermenigvuldiging van de normale 
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Figuur 5.2 Verbreding van atomaire energie-niveaus tot banden bij de vor

ming van een binding {SCH78 J 

elektrostatische potentiaal die een elektron ondervindt, qfr, met een factor van de 

vorm exp( -r/r0 ), zodat het bereik van de Coulomb-potentiaal gereduceerd wordt. Er 

treedt een grotere localisatie op: er is alleen interactie met elektronen in de direkte 

omgeving. Wanneer de impurities overgangselementen zijn worden de interacties ge

compliceerder [FR156, AND61] en zullen er 'nieuwe' energietoestanden gecreëerd 

worden die afwijken van de energietoestanden van de zuivere kristalmatrix en de 

vrije impurity-atomen [SCH78). Deze toestanden worden 'resonant' genoemd en 

worden gekarakteriseerd door een energie Er (die we in het vervolg ook wel Eimp zul

len noemen) en een bandbreedte r. De toestandsdichtheid die met de nieuwe toe

standen samenhangt wordt gesuperponeerd op de toestandsdichtheid N(E) voor de 

vrije ladingsdragers. De energie Er kan boven, beneden of op het Fermi-niveau EF 

liggen. Een voorbeeld (met Er < EF) is gegeven in Figuur 5.3a. In Figuur 5.3b is 

schematisch het gelocaliseerde karakter van een resonante toestand onderstreept. 

Een elektron in zo'n toestand bevindt zich niet ver van het impurity-atoom en is 

'virtueel ge bonden'. 

Kaidanov et al. [KAI85] nemen het bestaan van een quasi-locaal impurity-niveau 

ook aan om de gedragingen van PbTe:In, PbTe:Tl en SnTe:ln te verklaren. Laten 

we bijvoorbeeld de situatie in In-gedoteerd PbTe beschouwen. De positie van het In 

impurity-niveau wordt bepaald door de mate waarin In de elektronentoestanden van 

Pb verstoort. Om dit te begrijpen dienen we de elektronenconfiguratie van de be

trokken elementen nader te bekijken. De buitenste schillen van het In-atoom kun

nen worden voorgesteld via de representatie s2p1• Na het vervangen van Pb in het 

rooster is de configuratie s1pO, behorende bij In2•. De buitenste elektronenschil is 

slechts half gevuld en, vergeleken met Pb2+ (configuratie s2pD), komt deze situatie 



5 Indiumdoping in {Pb}SnMnTe BB 

POTENTlAL ENEAGV 
FOR ISOLATED ATOMS VIRTUAL BOUND STATE 

N(EI FERMI LEVEL 

VIRTUAL BOUNo/h 
STATE ____.,I\ 

~ 
,' I \_ 
I • \ 

' 
M M x 

(a) (b) 

M M 

Figuur 5.9 Resonante toestanden {SCH7B }: a) in het N{E}-diagram en b} 
ruimtelijke verdeling 

overeen met een grotere energie. Omdat de toestanden In+ (s2pO), waarin twee elek

tronen aan het atoom 'gebonden' zijn, en In3+ (sOpO) in energie lager liggen dan In2+ 

ligt het voor de hand dat spontaan de volgende reaktie plaats zal vinden: 

2 In2+-+ In• + In3+ (5.1) 

Wanneer alleen reaktie (5.1) bepalend zou zijn voor het effect op de ladingsdragers

concentratie zou er geen verandering van elektronendichtheid waar te nemen zijn. 

Immers, in het rooster zouden dan In• en In3• in gelijke aantallen voorkomen; om

dat elk indiumatoom dus gemiddeld zelf één elektron meebrengt om op het niveau 

te plaatsen zou het impurity-niveau precies voor de helft bezet zijn. Juist door de 

aanwezigheid van vrije ladingsdragers echter kan, afhankelijk van de positie van het 

Fermi-niveau, het niveau zowel een elektron opnemen als afstaan ('amfotere' donor

en acceptor-eigenschappen). Zie Figuur 5.4. Experimenteel (KAI85) is bepaald dat in 

PbTe:In bij T = 0 K het In-niveau (0.07 ± 0.01) eV boven de onderkant van de ge

leidingsband ligt en dat voor lage In-concentraties deze positie niet afhangt van de 

impurity-concentratie (Figuur 5.5). 

Ligt het Fermi-niveau in de band boven het impurity-niveau, dan zal volledige be

zetting van dat niveau met elektronen optreden (T = 0 K) en zal al het indium in 

de vorm In• aanwezig zijn, hetgeen overeenkomt met acceptorwerking (zie Figuur 
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Figuur 5.4 De amfotere eigenschappen van een groep lil impurity-niveau: a) 

acceptorwerking als Er > Eimp en b) donorwerking als Er < Eimp 
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Figuur 5. 5 Afhankelijkheid van de positie van het impurity-niveau van de im

purity-concentratie in PbTe:In bij lage temperaturen {KA/85} 

5.4a). Bevindt het Fermi-niveau zich beneden het impurity-niveau, dan zal het ni

veau zijn 'leeggelopen' en zal in het rooster alleen nog In3+ voorkomen: donorwer

king (Figuur 5.4b). De positie van het Fermi-niveau (en daarmee de concentratie 

vrije ladingsdragers) is in principe te manipuleren door introductie van 'normale' 

donoren (Cl, Br) en acceptoren (Na, Ag) of door isotherme annealing (in PbSnTe). 

Voor as-grown PbTe, een n-type halfgeleider, ligt het Fermi-niveau beneden het 

impurity-niveau door de relatief lage elektronenconcentratie (N 1018 cm-3). 

Mogelijke oorzaken voor de verbreding van het niveau tot een band met breedte r 
zijn (KAI85]: 

a) Hybridisatie van de impuritytoestanden met de toestanden in de toegestane 

band waarin het niveau ligt. Hieraan gerelateerd is het verschijnsel resonante 

verstrooiing (zie §5.5) 

b) Overlap van de golffuncties van de impurities onderling. 

c) Inhomogeniteit van het preparaat/ interactie met andersoortige impurities. 
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Het verbrede impurity-niveau in Figuur 5.3 kan worden beschreven met een Lo

rentz-achtige toestandsdichtheidsfunctie: 

) 
N. r 

p(E = ~ {E-Eimp) 2 + (r/2)2 (5.2) 

met Eimp: 

Nimp: 
r: 

positie niveau ( = Er) 

concentratie impurity-atomen 

breedte; FWHM 

Merk op dat geldt -«~fll p{E)dE = 2· Nimp' ofwel de totale capaciteit van de 

impurity-band is in overeenstemming met het geïntroduceerde concept. 

Met dit model van quasi-locale toestanden in de bandenstructuur, hierboven enigs

zins vereenvoudigd weergegeven, bleek het mogelijk enkele ongewone gedragingen 

van In-gedoteerd PbTe te verklaren, zoals [KAI85]: 

• de donorwerking van In in PbTe, waarbij echter de elektronenconcentratie op

vallend weinig blijkt te veranderen met de In-concentratie. Zelfs de additionele 

doping met de sterke donor I heeft tot een zekere concentratie vrijwel geen ef

fect (Figuur 5.6). 

• de ongewone en sterke temperatuurafhankelijkheid van de Hall-coëfficiënt (en 

dus van de elektronenconcentratie). Zie Figuur 5.7. 

Figuur 5.6 
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Figuur 5.1 Temperatuurafhankelijkheid van de Hall-constante in PbTe:ln 
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Figuur 5.8 

T----

Invloed van quasi-locale toestanden op de concentratie vrije elek

tronen 

Met behulp van Figuur 5.8 zijn deze verschijnselen kwalitatief te begrijpen. Wan

neer men de concentratie In vergroot, zal ( donorwerking) de concentratie vrije elek

tronen toenemen, tot het Fermi-niveau het impurity-niveau heeft bereikt (Figuur 

5.8a). Dan treedt er een verzadiging op, omdat elk elektron wat men toevoegt 'opge

slokt' wordt door de impurity-band. De opnamecapaciteit van deze band is uiter

aard evenredig met de indiumconcentratie, zodat men de vrije elektronendichtheid 

onmogelijk nog kan vergroten door toevoeging van extra indium. In feite is de 

Fermi-energie 'vastgepind'. Een (plezierig) gevolg hiervan is nu dat men een 

extreem homogene ladingsdragersconcentratie heeft zolang het Fermi-niveau in de 

impurity-band ligt. Dit verschijnsel (een stabilisatie van EF) is ook waargenomen in 

In-gedoteerd Pb1_xMnxTe [AKI89]. 

Door toevoeging van een conventionele sterke donor zoals I is het wel mogelijk de 

impurity-band helemaal te vullen. Dit is te zien door de stapsgewijze toename van 

de elektronenconcentratie boven een zekere I-concentratie (Figuur 5.6). Uit deze 

drempelwaarde is tevens de capaciteit van de In impurity-band (oftewel het totale 

aantal beschikbare toestanden) te schatten. Inderdaad blijkt de capaciteit per In

atoom twee elektronen te bedragen [KAI85]. 

De temperatuurafhankelijkheid van de Hall-coëfficiënt is te verklaren door aan te 

nemen dat het In-niveau naar een lagere energie verschuift bij toenemende tempera

tuur (Figuur 5.8b ). Wanneer het Fermi-niveau zich in de In-band bevindt wordt 

het mee omlaag getrokken, wat resulteert in een lagere elektronenconcentratie (gr<r 

tere RH)· Vanaf een zekere temperatuur echter zal een ander effect gaan meespelen: 

door thermische ionisatie van het impurity-niveau vindt een overdracht van elektr<r 
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nen van het niveau naar de geleidingsband plaats. Dit is in te zien als we ons realise

ren dat de bezettingskans van een discreet donorniveau En gegeven wordt door een 

Fermi-Dirac type functie [BL090, AVE71]: 

fn = ___ __..;;:1'-------

1 + ! exp[ EnkT Er] 

(5.3). 

De factor! in de noemer verschijnt vanwege de tweevoudige spindegeneratie van een 

s-type impuritytoestand. Deze formule beschrijft de temperatuurafhankelijkheid van 

de bezettingsgraad van het niveau. Als En dicht onder Er ligt is de invloed van de 

temperatuur het grootst. Doordat fn in dat geval aanzienlijk kleiner dan 1 kan wor

den kan er bij toenemende temperatuur een overdracht plaatsvinden van elektronen 

van het impurity-niveau naar de geleidingsband die resulteert in een toename van 

het aantal vrije elektronen en aldus meetbaar is in een omslag van het teken van 

dRH/dT (Figuur 5.7). 

Een aanwijzing voor de juistheid van het hier besproken twe~lektron niveau mo

del is de afwezigheid van impurity paramagnetisme. De reden hiervoor is dat de 

elektronenconfiguraties die samenhangen met de impurity-toestanden ( s2pO) en 

(s0pO), in tegenstelling tot de toestand (s2p1), gekenmerkt worden door spin nul. Er 

zijn inderdaad geen paramagnetische bijdragen gedetecteerd in EPR- [AND75] en 

soortelijke warmte metingen [L YK80]. Een ander bewijs is dat de studie van rönt

gen foto-elektron spectra [DRA82] pieken te zien gaven, overeenkomende met de In+ 

en In3+ -toestanden. 

Er zijn echter ook experimentele aanwijzingen tegen het concept van een twee-elek

tron niveau voorhanden. Uit de kleine waarde die gemeten is voor de gemiddelde ef

fectieve doorsnede voor verstrooiing van fononen aan In-atomen [KAI82] kan wor

den geconcludeerd dat een aanzienlijk deel van de In-atomen in het rooster de va

lentie 2+ heeft. 

5.4 Resonante toestanden in SnTe:ln 

Ook aan In-gedoteerd SnTe is relatief veel onderzoek gedaan [SHE87, SHE87A, 

DUD73, BUS86]. Voornaamste reden hiervoor is dat door de datering de supergelei

dende overgangstemperatuur Tc aanzienlijk verhoogd blijkt te worden (van ·Tc < 
0.2 K voor ongedateerd SnTe tot Tc~:~ 2 K voor SnTe:In). Verder vertoont Tc een 
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opvallend 'klokvormig' gedrag als functie van de concentratie overmaat Te ( afwij

king van de stoichiometrie) in de verbinding Sn1_xlnxTe1+y· Zie Figuur 5.9. 
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Figuur 5.9 Tc als functie van y voor verschillende indium-percentages x in 

Sn1_xlnxTel+y {SHE87} 

Het is bekend dat een toename van y inhoudt dat de concentratie metaalvacatures 

vergroot wordt, wat een stijging van het aantal gaten met zich meebrengt (hoofd

stuk 3). Beneden y ~ !x echter blijkt de concentratie vrije gaten vrijwel niet _van y 

af te hangen [BUS86, SHE87]. Dit wijst erop dat, net als voor PbTe:In, ook in 

SnTe:In het bestaan te rechtvaardigen valt van een quasilocale impurity-band op de 

achtergrond van de bandenstructuur van SnTe. De stabilisatie van p voor y < !x is 

dan consistent met acceptorwerking en een capaciteit van de band van twee gaten 

per In-atoom; het gedrag van Tc als functie van y is viahet zgn. Mixed Valenee-mo

del [SHE87 A] terug te voeren naar de klokvorm die de dichtheid van impuritytoe

standen laat zien (Figuur 5.3a en relatie (5.2)). 

Omdat gaten in de valentieband van een halfgeleider zich gedragen als elektronen in 

de geleidingsband hoeven we het model wat in §5.3 behandeld is voor doping van 

PbTe (n-type halfgeleider) niet te modificeren voor gedoteerd SnTe (p-type). Dud

kin et al. [DUD73] rapporteren, geheel analoog aan de situatie in PbTe:In, voor In 

in SnTe een acceptorwerking met een verzadiging van de gatendichtheid bij hogere 

In-concentraties (± 10%). Om dit te kunnen verklaren moeten we wel twee belang

rijke verschillen met PbTe:In aannemen: 

1) in SnTe:In is het impurity-niveau niet in de geleidingsband gepositioneerd. In 

de legering Pb1_xSnx Te verschuift het impurity-niveau lineair met x naar bene

den. Zie Figuur 5.10. Extrapolatie naar x = 1 geeft dat het niveau 0.3-{).4 eV 

onder de top van de eerste valentieband is gepositioneerd, net in de tweede va

lentieband van SnTe (hoofdstuk 1). 
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2) het Fermi-niveau in as-grown SnTe:ln ligt boven het impurity-niveau (Figuur 

5.11). 

0 0.1 r 

Figuur 5.10 De verschuiving van het impurity-niveau van In met de composi

tie in Pb1_xSnx Te {KA/85] 

V 
t+ Tl'" 

Figuur 5.11 Positie van Fermi- en impurity-niveau in SnTe:In en PbTe:Tl 

Het impurity-niveau is geheel gevuld door elektronen (oftewel: in het rooster komt 

In alleen met de valentie 1+ voor) en dus geheel 'onbezet door gaten'. Toevoegen 

van extra In doet het Fermi-niveau dalen omdat nog meer vrije elektronen naar de 

impurity-toestand verdwijnen: de gatendichtheid neemt toe maar verzadigt wanneer 

Er het impurity-niveau bereikt. 

De eigenschappen van SnTe:ln worden overigens vaak vergeleken met die van 

PbTe:Tl vanwege de vergelijkbare positie van het impurity-niveau in de valentie

band. Beide verbindingen vertonen p-type geleiding en ook het supergeleidend ge

drag is gelijksoortig. 

5.5 Mobiliteit, resonante verstrooiing 

Door de introductie van de In-impurities in het rooster valt ook een verandering 

van het elektrische gedrag te verwachten. Dit kunnen we terugvinden in bijvoor

beeld de mobiliteit van de gaten. Deze hangt van de Hallconstante RH (= 1/q·p*) 
en de soortelijke weerstand p af volgens: 
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R p,=~ p 

95 

{5.4) 

In het algemeen kan gesteld worden dat deze grootheid bij kamertemperatuur voor

namelijk wordt bepaald door de verstrooiing van de gaten aan de fononen. Voor on

gedoteerd SnTe is de mobiliteit bij kamertemperatuur, p,300 , van de orde 100 

cm2/Vs en hangt van de gatendichtheid af volgens de empirische relatie [BUS86]: 

5·1022 
J.l3oo ~ p* cm2/Vs {5.5) 

(p* in cm-3) 

Door de verminderde rol van roostertrillingen zal bij lagere temperaturen de 

mobiliteit toenemen. Zie Figuur 5.12. 

. _, 
!>:'7• cm-

Tri<l: 1) 12G; 2 l 160; 3) 300. 

Figuur 5.12 Hall mobiliteit als functie van de gatendichtheid bij verschillende 

temperaturen [KA/61} 

In gedoteerd SnTe zal de mobiliteit echter begrensd worden door de verstrooiing van 

de gaten aan de impurity-centra. Het meest waarschijnlijke mechanisme voor ver

strooiing aan impurities is een uitwisseling tussen band- en impuritytoestanden 

(KAI81]. Een vrije ladingsdrager (gat) wordt door een impurity-centrum ingevan

gen en keert pas na een tijd t terug naar de band. Bij dit proces vindt impulsverlies 

plaats. Het is logisch dat de verstrooiing op deze manier alleen een rol kan spelen 

als er onbezette impurity-toestanden beschikbaar zijn en de kinetische energie van 

de verstrooide vrije ladingsdragers vergelijkbaar is met Eimp· Aan deze voorwaarden 

wordt voldaan als het Fermi-niveau EF zich in de impurity-band bevindt. Dit vin

den we terug in de grootte van de verstrooiingsdoorsnede S; deze vertoont een sterke 

piek als EF het midden van de impurityband nadert (hier is de dichtheid van impu-
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rity-toestanden het grootst). Zie Figuur 5.13. We spreken ook wel van resonante 

verstrooiing. 
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Eiguur 5.13 Verstrooiingsdoorsnede voor gaten in PbTe:Tl als functie van het 

Fermi-niveau. De situatie in Sn Te: In is vergelijkbaar {KA/85} 

De verstrooiing is dus maximaal (S :::: 10-14 cm2 voor SnTe:In en PbTe:Tl) in een 

smal energie-interval, overeenkomende met de positie van de impurityband. Bij la

ge temperaturen kan de hierdoor gelimiteerde mobiliteit voor een sterk gedegene

reerd materiaal beschreven worden door [KAI81]: 

met mF: 

vF: 
S: 
Nimp: 

(5.6) 

effectieve massa bij Fermi-niveau 

snelheid van de gaten bij Fermi-niveau 

verstrooiingsdoorsnede 

concentratie verstrooiende atomen 

Als EF in een parabolische band ligt geldt p = kl/37r2 zodat, wanneer we stellen 

mFvF = ll.kF, (5.6) overgaat in: 

(5.7) 

In SnTe:In zullen de In-kernen dus bijdragen tot een reductie van de totale mobili

teit volgens: 
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(5.8) 

Dat deze afname niet alleen merkbaar is bij lage temperaturen, doch reeds bij ka

mertemperatuur invloed heeft op de gemeten mobiliteit wordt geïllustreerd in Fi

guur 5.14, waar voor enkele In-concentraties de mobiliteit als functie van p* is weer

gegeven. 

,qJ 

~ X= • 

Figuur 5.14 Hall mobiliteit van Sn1_xlnxTe bij 300 K als functie van de gaten

dichtheid voor verschillende indiumconcentraties {B US86 J 

Voor hoge p* wordt voor de gedoteerde preparaten weer de mobiliteitscurve van on

gedoteerd SnTe benaderd, wat duidt op het verlaten van Er van het energie-regime 

waar de verstrooiing de grootste rol speelt: de impurityband. 

5.6 Preparatie SnMnTe:ln 

Om de invloed van een In-datering in het verdunde magnetische systeem SnMnTe 

te bestuderen, is gekozen voor de preparatie van twee kristallen (Sn1_x-yMnxiny)rTe 

met nominaal Mn-percentage x= 3%. Als een eerste aanzet voor het nominale In

percentage is genomen y = 5%, kristal 79, en vervolgens is een lagere hoeveelheid 

impurity-materiaal geïntroduceerd in kristal 85, te weten y = 1.5%. V oor de factor f 

is in beide gevallen de waarde 0.984 gekozen. De groeimethode (Bridgman) is be

schreven in hoofdstuk 3; de groeisnelheid bedroeg steeds 1.1 mm/h. Het In is in de 

smelt geïntroduceerd door toevoeging van In2 Te3 in de ampul. In de literatuur 

wordt hiervoor vaak InTe gebruikt. Beide stoffen zijn terug te vinden in het fasedia

gram van het In-Te systeem, wat weergegeven is in Figuur 5.15. Belangrijk is ook 

het fasediagram van het SnTe-InTe systeem (Figuur 5.16), wat duidelijk maakt dat 

in het gebied met hoge In Te-concentraties (waar we uiteraard allang niet meer van 

doping kunnen spreken) verschillende fases optreden. 
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Figuur 5.15 Fasediagram van de verbinding In- Te {HAN58} 
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Figuur 5.16 Fasediagram van de verbinding SnTe-InTe {KUL11} 
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Uit Figuur 5.16 kan geconcludeerd worden dat het in principe mogelijk moet zijn 

eenfasig (kubisch) Sn1_xlnxTe te prepareren met concentraties x tot 30-40%. Voor 

hogere concentraties zijn problemen te verwachten vanwege de moeilijke menging 

van de kubische NaCl-structuur (van SnTe) met een tetragonale TlSe-stuctuur (die 

In Te bezit). 
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5. 7 Resultaten 

5. 7.1 Kara.kterisatie 

Na preparatie van beide kristallen is met behulp van röntgenpoederdiffractie aan en

kele samples nagegaan of er naast de SnTe-kristalstructuur nog andere ongewenste 

kristalstructuren aanwezig zijn. Deze werden niet waargenomen. 

In Figuur 5.17 is de gemeten gatendichtheid p300 weergegeven als functie van de 

plaats in het kristal; deze blijkt te variëren tussen ( 6-9) ·1020 cm -3 voor het kristal 

met nominaal y = 5% en is over de gemeten preparaten praktisch constant voor het 

kristal met nominaal y = 1.5%: p300 :::: 9.5·1020 cm-3. Ter herinnering, voor on

gedoteerd SnMnTe wordt meestal p300 = (10±1)·1020 cm-3 gemeten (hoofdstuk 3). 
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Figuur 5.11 Gatendichtheidprofielen voor de kristallen 19 (y = 5%) en 85 (y 

= 1.5%) 

Figuur 5.17 roept de vraag op in hoeverre p300 bepaald wordt door de daadwerkelij

ke In-concentratie y. Hiertoe zijn van enkele samples monsters genomen, waarvan 
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met behulp van EPMA de In-concentratie y en de Mn-concentratie x is bepaald. 

Zie Tabel 5.2. In deze tabel zijn tevens al de waarden opgenomen van x, zoals die 

uit het hoge temperatuur gedrag (HTE) van de inverse susceptibiliteit (§5.7.3) 

bepaald zijn. 

Tabel 5.2 Karakterisatie van een aantal Sn1_x-yMnxinyTe-preparaten met 

behulp van de x en y uit EPMA, p300 uit Hall-metingen en x zo
als die uit x-1(T} volgt 

sample XEPMA(%) 

79B 3.17±0.1 * 
79H2 2.84±0.2 
7901 2. 73±0.2 
79S1 1.66±0.7 

85G 3.42±0.4 
8511 2.86±0.5 
85P1 3.42±0.3 

XHTE(%) 

3.10 
3.21 
2.67 
-

-
3.31 
-

YEPMA(%) 

1.97±0.2* 
1.67±0.1 
2.87±0.2 
7.62±0.4 

0.44±0.05 
0.50±0.02 
0.64±0.05 

P3oo( 1020cm -3) 

7.11±0.25 
8.38±0.25 
6.70±0.10 
6.30±0.20 

9.75±0.30 
9.48±0.30 
9.45±0.20 

*gemeten 
aan 79C 

Vanwege de sterke afname van x en toename vanyin het sample waarvan de oor

spronkelijke afstand tot de kristalpunt het grootst was, 79S1, laten we dit preparaat 

voorlopig buiten beschouwing. Voor de overige samples blijkt de Mn-concentratie 

rond de 3% te liggen, zoals de bedoeling was. De afname van x als functie van de af

stand tot de punt in kristal 79 is tot sample 7901 niet dramatisch en werd ook al in 

hoofdstuk 3 gerapporteerd. De In-inhoud van beide kristallen is echter aanzienlijk 

minder dan de gewenste 5 en 1.5% (zie voor een mogelijke verklaring de discussie in 

§5.8.1) en vertoont vooral in kristal 79 een aanzienlijke spreiding, en geen monotoon 

verloop als functie van de positie in het kristal. De oorzaak hiervan is onbekend. 

Gunstig voor experimenteel onderzoek is deze variatie van y bij nagenoeg constante 

x wel, omdat het ons in staat stelt de rol van de hoeveelheid doping in SnMn0.03Te 

te onderzoeken. Met behulp van Tabel 5.2 is snel in te zien dat er geen systemati

sche correlatie schijnt te zijn tussen Mn-concentratie en de gatendichtheid bij ka

mertemperatuur, maar wel tussen In-concentratie en gatendichtheid. Figuur 5.18 

suggereert een gatendichtheidverlagende werking van de In-atomen (p300 ~ 10·1020 

cm-3 voor as-grown SnMnTe). De spreiding in p300 van Figuur 5.17 kan dan geheel 

verklaard worden door de variatie in y. 
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Figuur 5.18 Verband tussen p300 en indiumpercentageyin Snt-x-yMnx_InyTe 

5. 7.2 Magnetische metingen; invloed isotherme annealing 

Om te onderzoeken of er door de dotering een verandering in het magnetische ge

drag is opgetreden en om eventuele inhomogeniteiten in de samenstelling van het 

kristal te detecteren, is Xac van de eerste drie samples van Tabel 5.2 gemeten, als

mede van preparaat 8511. Het resultaat is in Figuur 5.19a weergegeven. Tevens zijn 

in deze figuur de waarden aangegeven van de Curie-Weiss temperatuur e, die uit 

het hoge temperatuur gedeelte van de inverse susceptibiliteit (Figuur 5.19b) volgt. 

Wanneer we Figuur 5.19 bestuderen valt het volgende op: 

• de drie preparaten met de hoogste In-inhoud vertonen ferromagnetische orde

ningsverschijnselen. Deze conclusie mogen we trekken als we, net als in hoofd

stuk 3, het dicht bij elkaar liggen van Tmax in Xac (T) en de Curie-Weiss tem

peratuur 9 als kenmerkend beschouwen voor ferromagnetisch gedrag. In alle 

drie gevallen geldt dat 9/Tmax ::~ 1.1-1.2. De overgang in het sample met de 

kleinste impurity-concentratie lijkt ook nog scherp (en dus ferromagnetisch), 

maar het verloop van x-1(T) duidt erop dat aan de Curie-Weiss wet pas bij een 

relatief hogere temperatuur wordt voldaan. Omdat bovendien 9 /Tmax voor dit 

preparaat ongeveer 1.44 bedraagt, zouden we hieruit af kunnen leiden (als we 

het in hoofdstuk 3 besproken gedrag van Sn0.91Mn0•03Te als uitgangspunt ne

men) dat de overgang naar een spinglasachtige fase reeds begonnen is en het 

magnetische gedrag dat van ongedoteerd SnMnTe benadert. 
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• het verband tussen e en p300 wijkt af van het gedrag in ongedoteerd SnMnTe. 

De Curie-Weiss temperatuur 8 zakt namelijk drastisch in met afnemende ga

tendichtheid (en toenemende indiumconcentratie), een verschijnsel dat in 

{Pb)SnMnTe niet waargenomen wordt in het regime 6·1020 cm-3 < p < 9·1020 

cm-3, maar juist rond de kritische gatendichtheid Pc {Figuur 1.12). 

• de snelle afname van de susceptibiliteit beneden Tmax' wat mogelijk wijst op 

een toename van hysterese-effecten door de invloed van de impurity-atomen. 

Het is niet uitgesloten dat door de doping het coërcitieve veld He verhoogd 
wordt. 

Om de scherpte van de overgangspieken te bevestigen is van preparaat 79H2 door 

Menting [MEN92] de magnetische soortelijke warmte gemeten. In Figuur 5.20 wor

den Xac en Cm met elkaar vergeleken. 
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Inderdaad geeft ook Cm een scherpe overgang met een maximum bij T :::l 3.4 K, wat 

duidt op een ferromagnetische ordening. 

We observeerden eerder (Figuur 5.18) dat er een relatie bestaat tussen de ladings

dragersdichtheid en de concentratie In. Het is nu interessant te onderzoeken hoe be

palend deze afhankelijkheid is voor p, omdat in ongedoteerd materiaal de concentra

tie ladingsdragers alleen bepaald wordt door de afwijking in de stoichiometrie 

(hoofdstuk 3). Hiertoe is het proces van isotherme annealing toegepast op sample 

79B (waarin y :::l 2%) uit Tabel 5.2 en Figuur 5.19. Het preparaat is eerst blootge

steld aan Te-rijke damp en vervolgens zijn p300 en Xac gemeten (79Ba). Daarna is 

het verhit onder Sn-damp en zijn weer p300 en Xac bepaald (79Baa). x(T) en x-1(T) 

zijn voor alle drie de gevallen weergegeven in Figuur 5.21. Tabel 5.3 geeft de ge

meten waarden van p300 , alsmede de waarden van e, x en 9/x zoals die uit het ho

ge temperatuurgedeelte van de inverse susceptibiliteit volgen. 

Tabel 5.3 

sample 

79B 
79Ba 
79Baa 

Invloed van isotherme annealing op de gatendichtheid, de 

Curie- Weiss temperatuur en de Mn-concentratie 

P3oo(1020cm -3) e(K) x(%) 9/x 

7.11±0.25 2.58 3.10 0.83 
21.5±1 4.45 2.90 1.53 
3.63±0.15 1.03 2.88 0.36 

Naar aanleiding van de resultaten van deze opeenvolgende annealingen kunnen we 

het volgende opmerken: 

• de waarden van p300 na het omhoog en omlaag annealen komen ongeveer over

een met de stabiliteitsgrenzen in het fasediagram van SnTe (hoofdstuk 3) en 

wijken ook niet af van p300 zoals die te verwachten is na annealen van ongeda

teerd SnMnTe. 

• de Xac van 79Ba vertoont een 'cusp-achtig' maximum bij T ::s 1.4 K, wat geas

socieerd kan worden met de overgang naar een spinglasachtige toestand (hoofd

stuk 3). Voorongedoteerd Sn0.97Mn0.03Te nemen we eenzelfde gedrag waar, zie 

Figuur 5.22. Hierin komen de waarden van Tmax redelijk overeen. Dit geldt ook 

voor de waarden van de grootheid 8/Tmax (ingevoerd in hoofdstuk 3). Voor het 

ongedateerde sample (64J2a2) is deze ongeveer gelijk aan 2.93, voor het gedo

teerde preparaat ongeveer 3.18. Welligt Xmax van het gedoteerde preparaat wat 
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hoger. Het typische spinglasgedrag is ook in x-1(T) terug te vinden: aan de 

Curie-Weiss wet wordt pas voldaan bij temperaturen die relatief ver boven de 

ordeningstemperatuur liggen. 
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Figuur 5.21 a) Invloed van isotherme annealing op a.c. susceptibiliteit: 

{1) 19B, (2) 19Ba en {9} 19Baa 

b) Inverse susceptibiliteit 



5 Indiumdoping in {Pb}SnMnTe 106 

0.10r--r--.-,-r--.-,-r--r-,-r--r--r~ 

'Ei 
~ 0.06 

2 3 4 5 6 
T (K) 

Figuur 5.22 Dynamische susceptibiliteit voor SnMnTe met 9% Mn en p300 ~ 

21·1020 cm-3: a) ongedateerd en b} gedoteerd met ongeveer 2% In 

• de Xac van 79Baa vertoont, net als Xac van de as-grown samples in Figuur 5.19, 

een gedrag wat we niet verwachten bij de gemeten p300 (~ 3.6·1020 cm-3). Ver

geleken met een ongedateerd preparaat met ongeveer dezelfde waarde van p300 

(Tabel 3.6) zien we een sterke reductie van de Curie-Weiss temperatuur e (van 

f>/x ~ 1.4 naar 0.4). Er wordt nu zelfs geen ordeningspiek waargenomen. De ty

pische vorm van x-1(T) vlak boven 8 wijst erop dat de kritische gatendicht

heid benaderd is [WIL92]. 

Na het verrichten van de Hall- en Xac-metingen aan 79Baa is met behulp van 

EPMA onderzocht of na de twee opeenvolgende annealingsprocessen dit sample nog 

dezelfde Mn- en In-inhoud heeft. Voor zover bekend is in de literatuur een derge

lijke controle nog nooit uitgevoerd. Zie Tabel 5.4. 

Tabel 5.J 

sample 

79B 
79Baa 

De invloed van twee isotherme annealingen op de Mn- en In-con

centratie 

x(%) y(%) 

3.17±0.1 * 1.97±0.2* * gemeten aan 79C 
3.7±0.9 1.20±0.05 
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Figuur 5.29 Op de Mn-concentratie genormeerde Curie-Weiss temperatuur 

als functie van de gatendichtheid p300 voor:a} SnMno.03 Te: In, en 

b} Sn0•97Mn0•03 Te. 

Wegens de grote fout in het EPMA-resultaat voor het Mn-percentage kunnen we 

uit Tabel 5.4 niet concluderen dat x veranderd is. Voor x kunnen we dan ook beter 

de waarden nemen die uit de Xac-metingen (Tabel 5.3) volgen: de Mn-concentratie 

is niet noemenswaardig afgenomen. De In-concentratie lijkt echter wel duidelijk 
verminderd te zijn. Blijkbaar diffundeert er bij isotherme annealing op 7QQOC in

dium uit het sample. Hoe en in welke vorm dit gebeurt is vooralsnog onbekend. 
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De hoeveelheid overmaat Te lijkt dus nog steeds een bepalende factor voor de gaten

dichtheid p300 in SnMnTe:ln te zijn. Er is echter een invloed waarneembaar van de 

In-dotering op het magnetische gedrag bij een bepaalde p300. We maken het effect 

aanschouwelijk door het uitzetten, voor alle in deze paragraaf besproken gedoteerde 

preparaten waarvoor Xac(T) is gemeten, van de karakteristieke grootheden 9 /x (Fi

guur 5.23a) en 9/Tmax (Figuur 5.24a) als functie van p300 . De waarden staan ook 

getabelleerd in Tabel 5.5. Om het verschil met ongedateerd Sn0•97Mn0•03Te duide-

lijk te maken, zijn ook de Figuren 3.17 en 3.18 nog eens weergegeven (Figuren 5.23b 

en 5.24b). 
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Figuur 5.24 Curie-Weiss temperatuur gedeeld door de temperatuur waarbij het 

maximum in Xac optreedt, als functie van de gatendichtheid P3oo 

voor: a} SnMno. 03 Te:In, en b} Sn0•91Mno. 03 Te 
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Tabel 5.5 De parameters uit de Figuren 5.23a en 5.24a 

sample P3oo(1020cm -3) 8/x 8/Tmax 

79Baa 3.63±0.15 0.36 ? 
7901 6.70±0.10 0.66 1.17 
79B 7.11±0.25 0.83 1.14 
79H2 8.38±0.25 1.26 1.19 
8511 9.48±0.30 1.67 1.44 
79Ba 21.5±1 1.53 3.18 

Het aantal meetpunten is gering; de curves in de Figuren 5.23a en 5.24a zijn daarom 

getrokken naar het verloop van de curves voor ongedateerd Sn0.97Mn0.03Te. Als we 

de resultaten met deze figuren vergelijken, is een voor de hand liggende conclusie 

dat we, door de introductie van In-impurities, te maken hebben met een verschui

ving van de kritische gatendichtheid en met een verschuiving van het intreden van 

de spinglastoestand naar wat hogere gatendichtheden. In de volgende paragraaf zal 

echter aangetoond worden dat deze interpretatie gevaarlijk is vanwege de cruciale 

rol van de temperatuur waarbij de gatendichtheid gemeten is. Tabel 5.5 geeft in 

ieder geval wel een indruk van de p-afhankelijkheid van het magnetisch gedrag van 

In-gedoteerd SnMnTe met 3% Mn en In-percentages van (0.5-3)%. 

5. 7.3 Gatendichtheid en temperatuur 

Voor de schijnbare gatendichtheid in Sn(Mn)Te kennen we een empirische relatie 

tussen p300 en p77 (Figuur 1. 7), die gebaseerd is op een veranderde distributie van de 

vrije gaten over de twee valentiebanden onder invloed van de temperatuur. Wan

neer er in SnMnTe:In echter, net als in SnTe:In, sprake is van een quasilocaal In-ni

veau in de tweede valentieband (Figuur 5.10), kan, afhankelijk van de relatieve po

sitie van impurity- en Ferminiveau, bij stijgende temperatuur de thermische ionisa

tiegraad van het niveau groter worden (zie formule 5.3). Dit zal dan resulteren in 

een toename van het aantal gaten in de valentieband. Of dit een meetbaar effect is, 

kan vastgesteld worden door het bepalen van de gatendichtheid bij verschillende 

temperaturen. Voor enkele gedoteerde preparaten is naast p300 ook p77 gemeten en 

voor één sample ook de gatendichtheid bij heliumtemperatuur, p4•2• Zie Tabel 5.6. 

Inderdaad blijkt p(T) voor de samples 7901 en 79Baa (sterk) af te wijken van het 

gedrag dat in (Pb)SnTe en (Pb)SnMnTe waargenomen wordt, want er geldt dat 

(P4•2 <) p 77 < p300 ! Het sample met de hoogste gatendichtheid vertoont het meest 

'normale' gedrag: p77fp 300 ~ 1.03, wat niet veel lager is dan gebruikelijk is voor 
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Tabel 5.6 

sample 

79Fl 
7901 
79Baa 

Temperatuurafhankelijkheid van de met behulp van het Hall

effect bepaalde gatendichtheid in In-gedoteerd SnMnTe 

P3oo( 1020cm -3) Pn(1020cm-3) P4.2( 1020cm -3) 

8.43±0.30 8.71±0.40 -
6.70±0.10 5.39±0.10 4.32±0.15 
3.63±0.15 3.03±0.15 -

110 

ongedateerd SnMnTe. In Figuur 5.25 is p77/p300 als functie van p300 voor de bewus

te samples vergeleken met de eerder gemeten waarden voor SnMnTe uit Figuur 1. 7. 
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Figuur 5.25 Temperatuurafhankelijkheid van de schijnbare gatendichtheid: a) 

in SnMnTe en b} in SnMn0 .03 Te: In 
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5. 7.4 Mobiliteitsmetingen 

In §5.5 is uitgelegd dat door resonante verstrooiing van vrije gaten aan impurity

toestanden de mobiliteit van de gaten in SnTe:In afneemt ten opzichte van in onge

dateerd SnTe. Voor een aantal met indium gedoteerde SnMnTe-preparaten is daar

om met de Hall-<>pstelling de mobiliteit bepaald volgens (2. 7) en (5.4). De resulta

ten zijn in te vinden in Tabel 5. 7, waar ter vergelijking ook de mobiliteit vermeld 

staat van een ongedateerd Sn0.97Mn0.03Te--preparaat, 74BC. 

Tabel 5.7 

sample 

74BC 
8511 
79Fl 
7901 
79Baa 
79Gla 

De invloed van de In-dotering op de mobiliteit van de vrije gaten 

in Snt-x-yMnx.InyTe met x:::: 9% 

p300{1020cm -3) y(%) J.Lsoo( cm 2 /V s) J.L17( cm 2 /V s) 

9.49 0 37.2 -
9.48 0.5 30.2 -
8.43 N 1.7 25.2 37.7 N 

6.70 2.9 18.5 29.5 
3.63 1.2 34.4 54.6 
3.61 :::: 1.7 31.6 -

De in di urnpercentages van preparaten 79Fl en 79G la (een omlaag geannealed pre

paraat) zijn geschat door de as-grown waarden van p300 (Figuur 5.17) te combine

ren met de empirische relatie tussen p300 en y (Figuur 5.18). Uit deze tabel blijkt: 

• dat In-doping een reductie van de mobiliteit met zich meebrengt. Relatie (5.5) 

voor ongedateerd SnTe voorspelt namelijk dat een afname van de gatendicht

heid gepaard gaat met een toename van de mobiliteit. De reden hiervoor is dat 

de gemiddelde tijd tussen twee botsingen afneemt. Alle gedoteerde samples ech

ter bezitten een gatendichtheid die lager is dan of ongeveer gelijk is aan het 

ongedateerde preparaat, maar de mobiliteit is in alle gevallen kleiner. Verder 

zien we dat het sample met de hoogste In-inhoud, y :::: 2.9%, de laagste mobili

teit heeft en dat de hoogste mobiliteit gemeten is voor het preparaat waarin zo

wel de In-concentratie, y :::: 1.2%, als de gatendichtheid, p300 :::: 3.6·102° cm-3, 

laag is. 

• dat het Mn-ion ook bijdraagt tot de mobiliteitsafname. Dit zien we aan het feit 

dat J.L300 voor het ongedateerde kristal al lager is dan uit relatie (5.5) en Figuur 

(5.12) volgt voor zuiver SnTe. Overigens is deze conclusie niet alleen gebaseerd 

op deze enkele meting aan 74BC, maar ook op eerdere meetresultaten aan 

SnMnTe van V.d. Hoek [HOE88]. 
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5.8 Discussie 

In deze paragraaf zal nagegaan worden of de waarnemingen van §5. 7 de aanname 

van het bestaan van een quasi-locaal impurity-niveau in SnMnTe:In rechtvaardi

gen, zoals de literatuur rapporteert voor SnTe:In. Achtereenvolgens worden de geob

serveerde invloed van de In-doping op de grootte van de gatendichtheid p300, de 

temperatuurafhankelijkheid van de gatendichtheid, de mobiliteit van de gaten en 

het magnetische gedrag van SnMnTe:In besproken. 

5.8.1 Werking van In-iloping in SnMnTe 

Voor alle as-grown In-gedoteerde preparaten is een gatendichtheid p300 gemeten die 

lager is dan de voor SnMnTe gebruikelijke {10±1)·1020 cm-3, die het gevolg is van 

de stoichiometrische afwijking. Laten we veronderstellen dat deze verlaging geheel 

veroorzaakt wordt door donorwerking van de In-atomen, en niet door het opvullen 

van metaal vacatures. De dopingsfractie y in Snt-x-yMnxiny Te kan dan een maxima

le verandering van de gatendichtheid veroorzaken die ongeveer gelijk is aan 

4y/(volume SnTe-eenheidscel), want een SnTe-eenheidscel bevat 4 kationen. Dit 

komt neer op: 

(5.9) 

We rekenen dan met een donor/acceptorcapaciteit van 1 gat per In-atoom. 

Voor preparaat 79H2 bijvoorbeeld, waarin y:::: 1.7%, betekent dit dat een reductie 

van 2.7·102° cm-3 verklaard kan worden en voor sample 7901 (met y:::: 2.9%) een 

afname van 4.6 · 1020 cm -3. Deze waarden komen redelijk overeen met de gemeten 

verminderingen van p300 voor de eerste drie preparaten in Tabel 5.2, wdat een voor

lopige conclusie zou zijn dat in de besproken samples alle In-atomen een elektron 

afstaan en een eventuele impurityband geheel bezet is met gaten, wat, zoals in Fi

guur 5.4b, betekent dat EF zich onder Eimp bevindt. 

Opmerkelijk is nu dat, in tegenstelling tot deze bevinding, in de literatuur juist een 

gelimiteerd acceptoreffect waargenomen wordt voor In-gedoteerd SnTe [DUD73], 

wat een volledige bezetting van de impurityband met elektronen inhoudt. Dit bete

kent dat het quasi-locale niveau (indien daadwerkelijk aanwezig) voor onze 

SnMnTe:In preparaten een positie in de valentieband moet innemen die hoger ligt 

dan in SnTe:In (Figuur 5.11). Dat dit dan niet resulteert in een verzadiging .van p 

bij een lagere gatendichtheid is mogelijk te wijten aan de relatief kleine opnameca

paciteit van de impurityband bij In-concentraties kleiner dan 3%: het aantal be-
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schikbare toestanden is dan kleiner dan 5 ·1020 cm -a. Door het grote aantal gaten in 

as-grown SnMnTe (N 10·1020 cm-3) kan de band geheel gevuld worden met gaten 

( donorwerking) en kan het Fermi-niveau het verzadigingsgebied achter zich laten. 

Het is zeer waarschijnlijk dat de Mn2+_ionen verantwoordelijk zijn voor deze ver

schuiving van het impurity-niveau {die van orde tientallen meV moet zijn en in de 

richting van de bandgap moet plaatsvinden). Door Akimov et al. [AKI89] zijn na

melijk een aantal eigenschappen (galvanomagnetische, foto-elektrische) bestudeerd 

van de verwante DMS Pb1_xMnxTe (x < 0.12), gedoteerd met 0.5-1 at% In. Uit de 

reductie van de elektronendichtheid bij toenemend Mn-percentage leiden zij af dat 

het gestabiliseerde Fermi-niveau daalt door een verschuiving van Eimp, ook in de 

richting van de bandgap (geheel analoog aan de verschuiving als functie van de tem

peratuur in Figuur 5.8b). De grootte van deze verschuiving is ongeveer 14 me V f % 
Mn. Over de invloed van Mn-substitutie op de bandenstructuur van PbSnTe is ver

der nog weinig bekend. Alhoewel Mn in het rooster dezelfde valentie aanneemt als 

Sn en Pb melden Lashkarev et al. [LAS79] dat doping van n-type Pb1_xSnxTe (0.18 

< x < 0.23) met een Mn-impurity tot een concentratie van 0.3% aanleiding geeft 

tot de vorming van een donorniveau, gelegen 100 meV boven het minimum van de 

geleidingsband. Of zo een interactie tussen de impurity-niveaus van In en Mn de 

verschuiving van het In-niveau kan veroorzaken is onbekend. 

De gatendichtheid-verhogende werking van In in SnTe wordt overigens niet door 

iedereen onderschreven. Hulm et al. [HUL 70] adopteren het concept van quasilocale 

toestanden niet. Ze rapporteren dat InTe een n-type geleider is met n N 1022 cm-3 en 

dat er een omslag van van p-type naar n-type geleiding optreedt bij een percentage 

van ongeveer 6% InTe in SnTe. Ook pas boven deze drempelwaarde vindt er een sig

nificante (monotone) stijging van Tc plaats. Zie Figuur 5.26. 

I 
I 

( 
6 N Type 
• P Type 

Figuur 5.26 Verloop van de ladingsdragersconcentratie en de npergeleidende 

overgangstemperatuur in de legering van SnTe en In Te. 
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Kwalitatief is de door ons in §5.7.1 geobserveerde donorwerking van een In-impurity 

in SnMnTe:In tot In-concentraties van ongeveer 3% niet in tegenspraak met Figuur 

5.26. 

De oplossing voor de schijnbare tegenstrijdigheden in de literatuur ligt mogelijk in 

de rol van de methode van kristalpreparatie en de valentie die het In-ion in het 

rooster aanneemt. Nakajima et al. [NAK73, MIY74] ondersteunen de waarnemingen 

van Hulm en meten een overgang naar n-type geleiding in Sn1_xinx Te1.01 voor x > 
2% (!). Ze verklaren dit fenomeen door eenvoudigweg aan te nemen dat In, bij ver

vanging van Sn2+, de valentie 3+ aanneemt, wat overeenkomt met de werking van 

een conventionele donor. Het limietgeval x = 1 beschrijft dan ook inderdaad n-type 

InTe met n N 1022 cm-3• Deze visie verschilt essentieel van het beeld van quasi-locale 

toestanden omdat geen rekening wordt gehouden met het voorkomen van de In •-toe

stand. Dit is niet realistisch, omdat juist de elektronenconfiguratie van In+, s2po, 

precies overeenkomt met die van het vervangen Sn2•. Ook in InTeis het waarschijn

lijk dat zowel In• als In3• aanwezig zijn [GEL64]. 

Belangrijk blijkt nu de preparatiemethode van de besproken stoffen te zijn. N akaji

ma et al. hebben hun samples verkregen door de bestanddelen een dag te verhitten 

op 900°C (boven de smelttemperatuur) en, na homogenisatie door schudden, af te 

laten koelen tot stolling optrad. De aldus gemaakte preparaten zijn zeker polykris

tallijn en ook wordt gemeld dat sample-inhomogeniteiten inherent zijn aan dit type 

materiaal. 

Omdat we in feite te maken hebben met een menging van een kubische vaste stof 

(SnTe) met een stof die normaal een tetragonale structuur bezit (InTe) is het begrij

pelijk dat het moeilijk is om hieruit éénkristallen te bereiden. Volgens Beleites en 

Nieke [BEL66] is het mogelijk met de Bridgman-kristalgroeimethode éénkristallen 

van SnTe-InTe te groeien, maar slechts tot 3% In Te en vanaf 97% In Te. Dit maxi

male percentageInTeis duidelijk minder dan de hoeveelheid waarbij éénfasig mate

riaal kan worden verkregen {Figuur 5.16). In het tussenliggende gebied wordt poly

kristallijn materiaal verkregen. Als we naar het type ladingsdragers kijken in de 

door Beleites gegroeide kristallen is het bevredigend te noemen dat alle samples p

type geleiding vertonen en alleen rond 50% InTe enkele preparaten n4ype geleiding 

laten zien. Hieruit volgt de beslissende rol die de kwaliteit van de kristallen speelt; 

blijkbaar geldt dat in een (te) polykristallijn rooster met veel defecten een In-atoom 

op een Sn-plaats niet meer de donor/acceptor eigenschappen bezit die nodig zijn om 

een gelocaliseerd amfoteer impurity-niveau in de bandenstructuur te veroorzaken. 

Alhoewel we in ons geval te maken hebben met een extra invloed van de Mn-ionen, 

nemen we aan dat ook het door ons met de Bridgmanmethode geprepareerde materi-
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aal overwegend éénkristallijn is omdat we te maken hebben In-concentraties bene

den 3%. Mogelijk is ook de oorzaak van de discrepantie tussen deze daadwerkelijke 

In-percentages en de gewenste nominale percentages, 5 en 1.5% voor de gegroeide 

kristallen, gelegen in de moeilijke incorporatie van grote In-concentraties in de één

kristallijne SnTe-structuur. Hiermee is dan tevens de toename van de In-inhoud bij 

grotere afstand tot de punt van het kristal (Figuur 5.17) verklaard: doordat tijdens 

de groeifase de vaste stof kristalliseert met een In-concentratie die minder is dan in 

de smelt, wordt in de smelt de concentratie steeds groter zodat het 'aanbod' van 

In-atomen steeds groter wordt op het grensvlak van de vaste en vloeibare stof, waar 

de kristalvorming plaatsvindt. Dit beeld wordt extra ondersteund door de EPMA

meting aan preparaat 79S1 uit Tabel 5.2, dat het verst van de punt uit het kristal 

gezaagd is: de In-concentratie bedraagt in dit sample meer dan 7%. De gemeten ga

tendichtheid, p300 = 6.3·1020 cm-3, kan derhalve niet verklaard worden met relatie 

(5.9) omdat er nu meer dan 10·1020 In-atomen per cm-3 aanwezig zijn. Gezien de 

sterkte van de toename van het In-percentage tussen de samples 7901 en 79S1 (van 

y ~ 2.9% tot y ~ 7.6% over een afstand van ongeveer 10 mm) en de bevindingen van 

Beleites moet echter een groot vraagteken gezet worden bij de éénkristallijniteit van 

het materiaal wat achter uit het kristal (ver van de punt) afkomstig is. Wellicht 

geldt hiervoor dat een deel van de In-atomen op elektrisch inactieve plaatsen is be

land. Een andere mogelijkheid is dat er in dit kristaldeel sprake is van autocompen

satie [KAI85]. De essentie van dit effect is dat, wanneer er elektrisch actieve dote

ringen geïntroduceerd zijn, het energetisch gunstig is om een roosterdefect te vor

men dat ladingsdragers van het tegengestelde soort levert. Zo kan door de introduc

tie van grote concentraties donoren de oplosbaarheid van overmaat Te flink worden 

vergroot waardoor de verandering in ladingsdragersaantal aanzienlijk minder is dan 

op grond van de concentratie donoren mag worden verwacht. Hiermee is de relatief 

hoge p van het sample 79S1 ook te begrijpen. 

5.8.2 Temperatuurafhankelijkheid van p 

Uit het kleine aantal meetwaarden voor p77 in Tabel 5.6 kunnen we niet definitief 

concluderen dat de temperatuurafhankelijkheid van p het gevolg is van de thermi

sche ionisatie van een impurity-niveau. Het is wel mogelijk een ruwe theoretische 

schatting van dit effect te maken door met (5.3) de bezettingsgraad te berekenen 

van een niveau dat onder invloed van de temperatuur ladingsdragers kan afstaan. 

We doen dit door uit te gaan van het model van twee parabolische valentieba..nden, 

zodat de gatendichtheid als functie van Er benaderd kan worden door (zie §1.3.1): 
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1 { [ 2m* ] ~ [ 2m~ ] ~} p = 37? Nt ti:"~ Er 2 + N2 ti:"~ (Er-EE) 2 (5.10) 

De ontaardingen N 1 en N2 van de 1- enE -band zijn 4 en 12, respectievelijk. Als we 

nu de top van de E-band plaatsen op EE = 0.30 eV, waar p = 3·1020 cm-3 (mi ~ 

0.22 m0, m{ = 1.7 m0), dan komt het interval 0.30 eV < Er < 0.36 eV ongeveer 

overeen met het interval 3·1020 cm-3 < p < 20·1020 cm-3. Positioneren we nu het 

impurity-niveau 1laag, in de tweede valentieband (dicht bij de top, zie Figuur 5.27), 

Figuur 5. 21 Toelichting bij de tekst; in werkelijkheid zijn de twee valentie

banden ten opzichte van elkaar horizontaal verschoven 

zeg op Eimp = 0.31 eV, dan is met (5.3) en (5.10) voor verschillende gatendichthe

den een schatting te geven voor de bezettingsgraad f0 van het niveau. Zie Tabel 5.8. 

Tabel 5.8 

p(1020cm-3) 

20 
10 
5 

Schatting van de invloed van thermische ionisatie van een impu

rity-niveau voor verschillende gatendichtheden als Eimp > Er 

f0(77 K) f0 (300K) 

1.00 0.92 
0.98 0.82 
0.76 0.69 

Tabel 5.8 is te verenigen met Tabel 5.6 omdat daarin ook de geringste invloed van 

de temperatuur te zien valt voor het preparaat met de hoogste gatendichtheid. Ver

meld dient echter te worden dat de getabelleerde waarden van f0 sterk afhankelijk 

zijn van de gebruikte waarden voor Eimp en de bandstructuurparameters (voorbeeld: 

Eimp = 0.32 eV geeft f0(300K) ~ 0.60 in plaats van 0.69). Vanwege de onzekerheden 

in bandparameters en de niet-paraboliciteit van de 1-band (wat tot gevolg heeft 

dat de gemeten p* niet de werkelijke pis), alsmede de geringe hoeveelheid meetdata 
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is het helaas niet mogelijk nauwkeurige berekeningen uit te voeren om de waargeno

men p(T)-afhankelijkheid kwantitatief te controleren. Er is hier dan ook volstaan 

met het aannemelijk maken dat de thermische ionisatie van een dicht bij de top van 

de ~band gelegen impurity-niveau een mogelijk mechanisme is waarmee het zon

derlinge p(T)-gedrag verklaard kan worden. 

We kunnen namelijk ook nog met een ander effect te maken hebben: de verschuiving 

van het niveau met de temperatuur. Dit verschijnsel werd al eerder gemeld voor 

PbTe:ln (Figuur 5.8b ). In deze stof is de experimenteel bepaalde temperatuurafhan

kelijkheid 8Eimp/ 8T ::: -3·10-4 eV /K [KAI85], wat het een erg groot effect maakt 

vergeleken met de energieschaal van tientallen meV die karakteristiek is voor de 

bandenstructuur van (Pb )Sn Te. Een waarde voor 8Eimp/ 8T voor SnTe:In is in de li

teratuur niet gevonden, maar wel een aanwijzing dat de verschuiving in de legering 

Pb1_xSnx Te:In met toenemende x minder wordt: zie Figuur 5.28. 
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Figuur 5.28 Temperatuurafhankelijkheid van het Fermi-niveau en In-niveau 

in Pb1_xSnxTe:In voor: 1} x = 0.25, 2) x = 0.1 en 9} x = 0. 
De In-concentratie bedraagt 0.6% {GRU79} 

Tabel 5.6 laat zien dat uit de gatendichtheden p300, waarmee in §5.7.2 het magne

tisch gedrag is gekarakteriseerd, met behulp van Figuur 1. 7 geen representatieve 

waarde kan worden afgeleid voor de gatendichtheid bij stikstof- en heliumtempera

tuur, zodat voorzichtigheid geboden is bij de interpretatie van de resultaten van de 

susceptibiliteitsmetingen in relatie tot p. 

5.8.3 Mobiliteit 

De mobiliteitsmetingen, alhoewel ook niet groot in aantal, wijzen erop dat In-impu

rities extra verstrooiingscentra vormen voor de vrije gaten. Als het effectieve ver

strooiingsmechanisme inderdaad resonante verstrooiing is (§5.5) kunnen we de waar

nemingen begrijpen met relatie (5.7). Volgens deze formule is de mobiliteit ten ge

volge van de verstrooiing aan de In-impurities, Jl.I 01 omgekeerd evenredig met pi, de 

verstrooiingsdoorsnede S en de In-concentratie N imp· Hiermee is te verklaren dat 
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het sample met de hoogste Nimp' 7901, de kleinste mobiliteit heeft en tevens dat het 

preparaat met de laagstep en een lage Nimp' 79Baa, de grootste mobiliteit vertoont. 

Dat sample 85L1 weliswaar een nog kleinere impurity-concentratie heeft, maar geen 

grotere mobiliteit, kan dan veroorzaakt worden door de hogere gatendichtheid. De 

grootte van J.Lin in {5.7) komt verder pas overeen met de gemeten waarden van J.Ln 

(we nemen even aan dat J.Ln voornamelijk door impurity-verstrooiing wordt be

paald) als we de volgende verstrooiingsdoorsneden invullen: 

Tabel 5.9 Effectieve doorsneden voor resonante verstrooiing bij 17 K als J.L 

= J.Lin 

sample Pn( 1Q20cm -3) S{1o-15 cm2) 

79F1 8.71 ::: 5.4 
7901 5.39 :::4.8 
79Baa 3.03 :::: 7.5 

De waarden van S zijn van de orde 5·10-15 cm2. Dit is van belang, omdat {Figuur 

5.13) alleen een dergelijk hoge waarde van S te verwachten is als EF de impurity

energie Eimp nadert. 

5.8.4 Magnetisch gedrag 

Tenslotte rest ons nog een mogelijke verklaring aan te dragen voor het voor dit on

derzoek belangrijkste waargenomen verschijnsel: het door de dotering (onvoorziene) 

veranderde magnetische gedrag als functie van de gatendichtheid. Dit zou men kun

nen beschrijven door bijvoorbeeld voor alle In-gedoteerde samples 9{p) te tekenen, 

zoals in Figuur 5.23 is gedaan met behulp van de gemeten p300-waarden. Zoals ech

ter reeds eerder is opgemerkt zijn voor een verantwoorde interpretatie meetwaarden 

nodig van p4.2, de gatendichtheid bij heliumtemperatuur. Hiervan zijn te weinig 

meetdata voorhanden. Van één preparaat, 7901, is p4•2 gemeten. De gatendichtheid 

bij lage temperaturen van een tweede preparaat, 79H2, kunnen we schatten door de 

metingen aan sample 79F1 te beschouwen. Dit preparaat bezit een nagenoeg identie

ke waarde van p300 {Figuur 5.17). Daar de relatie tussen p77 en p300 voor dit laatste 

preparaat niet meer schijnt af te wijken van het gedrag in ongedoteerd SnMnTe 

hanteren we p77 als een benadering voor p4•2, zoals gebruikelijk is. 

We hebben dan twee punten om in het 9(p)-diagram in te vullen en te vergelijken 

met metingen aan SnMnTe. Zie Figuur 5.29. 
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Figuur 5.29 Invloed van een In-dotering op de Curie- Weiss temperatuur. 

Voor ongedoteerd SnMnTe stelt p de gatendichtheid bij 11 K 

voor, zie verder de tekst 

Door de twee punten is een suggestieve curve getrokken. Deze impliceert een reduc

tie van de Curie-Weiss temperatuur bij constante gatendichtheid. Wanneer we een 

spinreductie in de uitdrukking voor 8 in het RKKY-model {formule 1.8) uitsluiten, 

houdt dit in dat de som van alle interacties in het spinsysteem, wat gevormd wordt 

door de Mn-ionen in het rooster, afgenomen moet zijn. Nu is het RKKY-interac

tiemechanisme gebaseerd op exchange-processen tussen de spins van de Mn-ionen en 

de bandelektronen rond het Fermi-niveau {§1.2). Het is aannemelijk dat de effecti

viteit van deze processen beïnvloed zal worden als EF binnen een impurityband ligt 

waar, zoals het concept van quasi-locale toestanden voorspelt, het meest afwijkende 

gedrag van de ladingsdragers te verwachten is. Een drastische modificatie van het 

RKKY -model is vooralsnog echter niet nodig, omdat het besproken effect misschien 

geheel is toe te schrijven aan de resonante verstrooiing van gaten aan impuritytoe

standen die optreedt als Er zich in de impurityband bevindt. We hebben dan te ma

ken met een afname van de mobiliteit Jl. van de gaten {zoals we inderdaad hebben 

waargenomen). Via de relatie 

(5.11) 
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die geldt voor de ladingsdragers in een parabolische band, zien we dat de gemiddel

de vrije weglengte >. van de gaten ook kleiner zal worden. Vanwege de exponentiële 

dempingstermin de RKKY-interactiesterkte {1.6), exp (-Rj/>.), kunnen we dan be

grijpen dat de Curie-Weiss temperatuur inzakt. De invloed van >. op S(p)-afhanke

lijkheid kan ook berekend worden [DUB88, GR091], maar een precieze bepaling 

wordt bemoeilijkt door het mogelijke gebruik van meer of minder vereenvoudigde 

modellen en de grote gevoeligheid voor de modelvariabelen. In Figuur 5.30 zijn bere

kende curves weergegeven gebaseerd op het aangepaste RKKY -model. Ter vereen

voudiging is alleen met de E-band gerekend. 
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Figuur 5.30 Modelberekening van de invloed van de vrije weglengte (in Á} op 

het verloop van S(p) {GR091} 

De invloed van de afname van de vrije weglengte komt dus globaal overeen met het 

effect wat in Figuur 5.29 weergegeven is, zij het dat het aantal meetpunten te klein 

is voor een definitieve conclusie. Opgemerkt dient bovendien nog te worden dat voor 

de verschillende In-gedoteerde samples de invloed van resonante verstrooiing op de 

vrije weglengte niet even groot is; uit (5.6) en (5.11) volgt namelijk (als de mobili

teit alleen door de impurity-verstrooiing wordt bepaald): 

À= 1 
S· Nimp 

{5.12). 

Afltankelijk van de verstrooiingsdoorsnede en het impurity-percentage betekent dit 

dat tussen de verscheidene preparaten À nog best kan variëren. 
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5.9 Conclusies & aanbevelingen 

De toevoeging van een In~otering aan het systeem SnMnTe, met 3% Mn, is geble

ken niet gepaard te gaan met grote moeilijkheden. Door het introduceren van een 

geringe hoeveelheid In2 Te3 in de groeiampul bevat het resulterende Bridgman gepre

pareerde kristal een klein percentage In-atomen op de kationplaats. Het precieze 

percentage is wel kleiner dan overeenkomt met de afgewogen hoeveelheden oorspron

kelijk materiaal, wat waarschijnlijk het gevolg is van de moeilijke opname van In

atomen in de kubische SnTe-kristalstructuur (InTe heeft een tetragonale structuur). 

Dit lijkt geen effect te hebben op het gemak waarmee de introductie van het Mn op 

de Sn-posities plaatsvindt: de twee gegroeide kristallen, één met nominaal 5% In en 

één met nominaal 1.5% In, bevatten ongeveer 3% Mn. De homogeniteit is redelijk. 

Met uitzondering van het laatst gekristalliseerde materiaal zijn de variaties in Mn

concentratie niet uitzonderlijk groot te noemen. In het kristal met de grootste 

In-inhoud fluctueert het In-percentage wel duidelijk (ruwweg tussen 1.5 en 3%). 

Er zijn een aantal opmerkelijke effecten geobserveerd, te weten: 

• een gatendichtheidverlagende werking van de In-atomen, terwijl men in de lite

ratuur juist een verhoging van p rapporteert. 

• een temperatuurafhankelijkheid van de met behulp van het Hall-effect gemeten 

gatendichtheid, die afwijkt van het bekende gedrag van ongedateerd SnMnTe. 

• een reductie van de gatenmobiliteit ten opzichte van ongedateerd SnMnTe. 

• een afwijkend magnetisch gedrag als functie van de gatendichtheid ten opzichte 

van ongedateerd SnMnTe. 

Al deze verschijnselen zijn in zekere mate (kwalitatief) te begrijpen door de aanwe

zigheid van een quasi-locaal impurity-niveau in de tweede valentieband aan te ne

men, net zoals in de literatuur wordt gedaan voor In-gedoteerd SnTe. De waargeno

men afname van p kan toegeschreven worden aan een donorwerking van dit niveau 

en de p(T)-afhankelijkheid aan de thermische ionisatie ervan, waardoor er gaten te

rug naar de valentieband vloeien. V ergeleken met de positie in SnTe:In moet het ni

veau in SnMnTe:In dan wel in energie zijn verschoven (met tientallen meV) in de 

richting van de bandgap om te verklaren dat het donorwerking vertoont en geen be

perkte acceptorwerking, zoals voor SnTe:In wordt gerapporteerd. De reductie van de 

gatenmobiliteit is ook verklaarbaar met de resonante verstrooiing van de gaten aan 

de impuritytoestanden. De hiermee geassocieerde afname van de vrije weglengte is 

er mogelijk voor verantwoordelijk dat, via de exponentiële demping van de RKKY

interactie, bij een bepaalde gatendichtheid een lagere Curie-Weiss temperatuur ge

meten wordt. Het rond de kritische gatendichtheid Pc in werking treden van het 
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RKKY -mechanisme wordt als het ware 'uitgesmeerd' over een groter p-gebied. Door 

kleine variaties in de In-concentratie is dit kritische gedrag mooi waarneembaar in 

het verloop van de dynamische susceptibiliteit (Figuur 5.19). 

Als gevolg van dit effect wordt na isotherme annealing van Snt-x-yMnxlny Te, met x 

:::~ 3%, onder Sn-damp ook een lagere waarde van e bereikt dan in SnMnTe zonder 

doping: e /x :::1 1.5 voor y = 0 tegenover e /x :::1 0.4 voor y :::1 1.2%. 

Een kritische kanttekening bij deze conclusies is dat vooral de meetdata van de ga

tendichtheid bij lage temperaturen en de mobiliteit te gering in aantal zijn om defi

nitief te concluderen dat het concept van quasi-locale toestanden geldig is in 

SnMnTe:In, waar we met de extra substituent Mn te maken hebben. Wel is het tref

fend dat geen van de gedane observeringen in tegenspraak is met dit model. 

Verder onderzoek (ook theoretisch) kan uitsluitsel geven over de toepasbaarheid van 

het model voor SnMnTe:ln. Wellicht moet ook naar andere verklaringen gezocht 

worden voor de waargenomen verschijnselen. In de door ons geprepareerde kristallen 

kan er bijvoorbeeld sprake van zijn dat een belangrijkere rol is weggelegd voor de 

afwijking van de stoichiometrie dan tot dusver is aangenomen. We denken dan bij

voorbeeld aan autocompensatie (zie eerder), waardoor het aantal metaalvacatures in 

SnMnTe:In groter is dan voor ongedateerd SnMnTe. Hier werd tot dusver niet van 

uitgegaan. 

Ter uitbreiding van dit onderzoek zijn legio aanvullende experimenten te bedenken: 

• verdere analyse (magnetische metingen: Xac 1 M, Cm) van de bestaande kristal

len om een gedetailleerder beeld te krijgen van de geobserveerde afname van e 

bij afnemende gatendichtheid. Door de natuurlijke continue variatie van de In

concentratie in kristal 79 moet het in principe mogelijk zijn een bijna continue 

e-reductie waar te nemen. 

• meer transportmetingen (Hall-, mobiliteitsmetingen) verrichten bij lage tempe

raturen (77 K, 4.2 K). Meer nog dan voor SnMnTe is het nu nodig om de gaten

dichtheid zo nauwkeurig mogelijk te kennen om het S(p )-diagram zo goed mo

gelijk in te kunnen vullen en de 'thermische invloedssfeer' van de eventuele im

purityband, i.e. het regime waar een afwijkende temperatuurafhankelijkheid 

van p wordt gemeten, af te bakenen ( < 8·1020 cm-3 ?). 

• omlaag annealen van preparaten met verschillende In-percentages om te on

derzoeken of er bij lage gatendichtheden een stabilisatie van EF (en dus van p) 

plaatsvindt, zoals eerder geponeerd, die gerelateerd is aan de grote toestands

dichtheid dicht bij het midden van de impurityband. Een eerste aanwijzing in 

deze richting is dat twee gelijktijdig omlaag geannealde samples met verschil

lende In-concentraties (79Baa en 79Gla, zie Tabel 5.7) vrijwel dezelfde waarde 
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voor p300 laten zien. 

• het maken van Laue--opnamen om na te gaan of de gegroeide kristallen één

kristallijn genoemd mogen worden. 

• neutronenverstrooiing aan de as-grown In-gedoteerde preparaten om het ferro

magnetische karakter van de waargenomen overgang te bevestigen. 

• preparatie en karakterisatie van een kristal SnMnTe met (nominaal) meer dan 

5% In. Alhoewel er waarschijnlijk een kleiner percentage daadwerkelijk in het 

rooster wordt opgenomen zal dit een kristal opleveren met meer dan 3% In op 

de Sn-plaatsen. Het E>(p )-diagram kan dan naar lagere gatendichtheden uitge

breid worden en tevens moet dan blijken of het concept van de quasi-locale im

purityband juist is: bij gelijkblijvend aantal metaalvacatures verwachten we 

een stabilisatie van p door het grotere aantal toestanden in de band. Wanneer 

we de In-concentratie hoger kiezen zijn echter wel problemen te verwachten: 

-grotere kans op polykristallijn materiaal en uitscheidingen. Dit laatste kan 

misschien ondervangen worden door een grotere groeisnelheid te hanteren 

[BEL66]. 

-verschuiving van het impurity-niveau door toenemende overlap van de 

golffuncties van de gelocaliseerde impurity-toestanden (Figuur 5.5). 

• preparatie en karakterisatie van In1_xMnx Te. Volgens [BEL66] is preparatie van 

éénkristallijn (tetragonaal) InTe met de Bridgmanmethode mogelijk; indien in 

deze verbinding Mn-ionen net zo makkelijk oplossen als in SnTe kan een een 

volstrekt nieuwe DMS verkregen worden en is daarmee een nieuw onderzoeks

gebied geopend! Een mogelijk praktisch probleem is echter wel dat InTe door 

zijn brosheid vrijwel niet mechanisch is te bewerken is. Reeds bij de geringste 

bewerking splijten er éénkristallen af [BEL66]. 

• preparatie en karakterisatie van In-gedoteerd Pbt-x-ySnxMny Te. Interessant is 

met name het gebied 0.25 < x < 0.40, omdat het impurity-niveau dan in de 

verboden zone moet liggen (Figuur 5.10). Het compenseert dan de werking van 

andere impurities en oncontroleerbare defecten, zodat een ladingsdragersdicht

heid verwacht mag worden die dicht bij de intrinsieke waarde ligt [KAI85] en 

ongewoon laag is voor IV-VI halfgeleiders. 

• toevoegen van additionele conventionele donoren (Cl, Br, I) of acceptoren (Ag) 

om de bezettingsgraad van de eventuele impurity-niveaus en daarmee de con

centratie ladingsdragers beter te kunnen manipuleren. Dit is echter een moeilijk 

controleerbaar proces omdat de betreffende elementen in de smelt vooraf toege

voegd moeten worden en de uiteindelijke samenstelling nooit nauwkeurig te 

voorspellen is. 
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• preparatie van In-gedoteerde kristallen met gevarieerde Mn~oncentraties. 

• preparatie en karakterisatie van SnTe:In, zonder Mn dus. Metingen van de ga

tendichtheid hiervan kunnen uitsluitsel geven of deze verbinding inderdaad een 

gelimiteerd acceptoreffect laat zien zoals de literatuur rapporteert. Daarmee 

kan worden vastgesteld dat in SnMnTe:In de Mn-ionen inderdaad verantwoor

delijk zijn voor een verschuiving van het impurity-niveau zoals in PbMnTe:In 

(AKI89]. 

• laten verrichten van andersoortige metingen om het bestaan van de band van 

quasi-locale toestanden aan te tonen: 

-het bepalen van het optische absorptie-spectrum. 

-studie van het röntgen foto-elektron spectrum. 
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