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Samenvatting. 

In het kader van het fundamenteel onderzoek in de groep Halfge
leiderfysica aan Cd3As 2 en aanverwante verbindingen is onderzoek ver
richt aan (Cd

1
_xMnx) 3As 2. Dit verslag beschrijft het,voor zover bekend, 

allereerste onderzoek aan deze verbinding. (Cd1_xMnx) 3As 2 behoort tot 
de groep van zgn. semimagnetische halfgeleiders;verbindingen die steeds 

. meer in de belangstelling komen te staan door hun opmerkelijke eigen
schappen. In dit afstudeerwerk zijn de eigenschappen van (Cd1_xMnx) 3As 2 
(x ~ 0.05) onderzocht met behulp van Shubnikov-de Haas metingen. Met het 
gemeten anomale Shubnikov-de Haas effect is aangetoond dat (Cd1_xMnx) 3As 2 
inderdaad die eigenschappen bezit die een semimagnetische halfgeleider 
karakteriseren. De parameters a en e waarmee deze eigenschappen beschre
ven worden zijn door een onvoldoende spreiding in de elektronenconcen
tratie niet op een nauwkeurige manier onafhankelijk van elkaar te bepalen. 
Desondanks zijn de resultaten van de experimenten goed te beschrijven 
met het theoretisch model dat voor de semimagnetische halfgeleiders is 

ontwikkeld. 
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Hoofdstuk 1: Inleiding. 

In de groep Halfgeleiderfysica van de vakgroep Vaste Stof wordt 
fundamenteel onderzoek verricht aan halfgeleiders. Het onderzoek heeft 
zich geconcentreerd op ontaarde halfgeleiders met een kleine bandaf
stand,in het bijzonder Cd3As 2 en aanverwante verbindingen zoals 

Cd3(As 1_xPx) 2 en CdSnAs2. 
De laatste jaren is er veel belangstelling ontstaan voor een nieuwe 

groep van halfgeleiders,de zgn. semimagnetische halfgeleiders. Deze 
verbindingen worden meestal gevormd uit halfgeleidende 11-VI verbindingen 
en mangaanverbindingen. De bijzondere eigenschappen van deze mengkristal
len worden veroorzaakt door de exchange wisselwerking tussen de vrije 
ladingsdragers en de gelokaliseerde magnetische momenten van het mangaan. 
Dit resulteert in een enorm grote effectieve g-factor van de vrije 
ladingsdragers,welke sterk afhankelijk is van de temperatuur en het 
magneetveld. Eén van de methoden om de exchange wisselwerking te onder
zoeken is het meten van het Shubnikov-de Haas (SdH) effect. 

Dit verslag handelt over een geheel nieuwe semimagnetische halfge
leider nl. het van Cd3As 2 afgeleide (Cd1_xMnx) 3As 2 (in het vervolg steeds 
aangegeven met CdMnAs). In het hier beschreven afstudeerwerk is aange
toond dat CdMnAs inderdaad die eigenschappen bezit welke een semimag
netische halfgeleider karakteriseren. Uit SdH-metingen aan dit ~ateriaal 
is getracht de interactieparameters a en s· te bepalen. Verder is 
gebleken dat het door ons gemeten anomale SdH-effect volledig te beschrij
ven is met het voor handen zijnde theoretisch model. 
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Hoofdstuk 2: Literatuur. 

2.1 Inleiding. 

Het door ons onderzochte materiaal CdMnAs behoort tot de groep van 
11 Semimagnetische halfgeleiders 11 <1>. Deze verbindingen worden gevormd 
door menging van halfgeleiderverbindingen met magnetische verbindingen 
zoals MnTe en MnSe. Het aantal verbindingen dat zo verkregen kan worden 
is enorm groot. Tot dusverre heeft het onderzoek zich alleen toegespitst 
op halfgeleiders waaraan mangaanverbindingen zijn toegevoegd. 

Eén uitzondering hierop vormt Hg 1_xFexTe waaraan door Guldner e.a. <2> 
magneta-optische metingen zijn verricht. 

Het onderzoek aan de semimagnetische halfgeleiders is vrij jong; 
pas vanaf 1975 worden er vrij intensief metingen gepubl~ceerd over deze 
verbindingen. Het door ons onderzochte materiaal is geheel nieuw in deze 

groep verbindingen. 
De eerste semimagnetische halfgeleider waarvan metingen bekend zijn 

is Hg
1 

Mn Te. Dit materiaal heeft een bandenstructuur welke overeenkomt -x x 
met die van Hg 1 Cd Te,maar het blijkt dat de aanwezigheid van de -x x . 
gelokaliseerde magnetische momenten van het mangaan bij lage temperaturen 
en hoge magneetvelden aanleiding geeft tot enkele opmerkelijke verschillen. 
Zo blijkt de opsplitsing van de Landau-niveau's in spinniveau's bij 

Hg 1_xMnxTe enkele tientallen maal groter dan bij Hg 1_xCdxTe. ~ 

Naast het onderzoek aan Hg 1_xMnxTe <3-10> zijn metingen bekend aan 

Hg1_xMnxSe <11>,Cd1_xMnxTe <12-17>,Cd1_xMnxSe <18> en ZnTe:Mn <19>. In 
het vervolg van dit hoofdstuk zullen we ons beperken tot de twee ver
bindingen die tot op heden in de literatuur de meeste belangstelling 
genieten nl. Hg 1_xMnxTe en Cd1_xMnxTe. Een overzicht van de bekende 
metingen aan deze verbindingen is te vinden in <1>,<20> en <21>. 
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De verbindingen uit de reeks Hg 1_xMnxTe vertonen een grote over
eenkomst met de door ons onderzochte verbindingen uit de reeks CdMnAs. 
Het uitgangsmateriaal HgTe is net als Cd3As 2 een gedegenereerde,n-type 
halfgeleider met een kleine,negatieve bandafstand. Een verschil is de 
kristalstructuur die bij Cd3As 2 tetragonaal is,terwijl HgTe kristalliseert 

in een kubisch rooster. 
De bandenstructuur van Hg 1_xMnxTe (x<0.35) lijkt erg veel op die van 

Hg
1

_xCdxTe <6>. Zo is de bandafstand ~0 een functie van x,wat voor 
Hg

1 
Mn Te zichtbaar is gemaakt in figuur 1. -x x 

-100 

-200 

-300 

0 5 10 
___. x['lo] 

15 

figuur 2-1. 

de bandafstandvan Hg 1 Mn Te -x x 
gemeten bij T=4.2Ke1vin <6>. 

De eerste metingen aan Hg1_xMnxTe ZlJn in 1966 verricht door 
R.Delves <3>. Hij vindt o.a. een zeer grote negatieve magnetoweerstand, 
maar kan zijn experimenten onvoldoende verklaren,omdat hij de inter
actie tussen de mangaanionen en de vrije elektronen buiten beschouwing 
laat. Tien jaar later laat J.Kossut zien dat de invloed van het para
magnetische mangaan op de vrije elektronen bij lage temperaturen niet 

te verwaarlozen is <5>. 
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In de vele publikaties die hierop volgen maken diverse experimenten 

duidelijk dat juist deze magnetische interactie verantwoordelijk is voor 
de buitengewone eigenschappen van de semimagnetische halfgeleiders. 

G.Bastard heeft interband magnetoabsorptiemetingen verricht aan 

Hg1_xMnxTe met X<0.02 in het spectraal gebied tussen 220 en 370 meV 
<4,6>. Deze metingen zij~ verricht bij 2.0 en 4.2 Kelvin en magneetvel
den tot 5 Tesla. Uit dit onderzoek blijkt dat onder invloed van de aan
wezige magnetische interactie de spinsplitsing van de energieniveau's 

bij Hg 1_xMnxTe vele malen groter is dan bij het vergelijkbare materiaal 
Hg 1 Cd Te. In de figuren 2 en 3 wordt de spinsplitsing in Hg 1 Mn Te -x x -x x 
vergeleken met HgTe en Hg 1_xCdxTe. 

figuur 2-2: de energieafstand 
tussen de overgangen ar (1)+ 

6 
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8
(2) {cr-) en br

6
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8
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(cr+) als functie van de band
afstand ~ in Hg 1 Cd Te (•) o -x x 
en Hg 1 Mn Te (x,+) <4>. -x x 

figuur 2-3: de spinsplitsing 
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Transportmetingen aan Hg1 Mn Te zijn verricht door M.Jaczynski <7>. -x x 
Bij meting van het SdH-effect stootte men op een opmerkelijk verschijnsel. 
De temperatuurafhankelijkheid van de amplitude van het SdH-signaal ,die 
bij niet-magnetische halfgeleiders een monotone functie van de tempera
tuur is,blijkt bij Hg1 Mn Te een uitgesproken minimum te vertonen 

-x x 
(figuur 4). Ook dit anom~le SdH-effect is te verklaren door de magnetische 
wisselwerking in het bandenmodel op te nemen. Uit dit theoretisch model 
volgt dat de spinsplitsing behalve van het magneetveld ook afhankelijk 
is van de temperatuur. Dat de spinsplitsing bij lage temperaturen erg 
groot kan worden wordt duidelijk uit figuur 5 waar de effectieve g-factor 

berekend is voor Hg 1 Mn Te. · -x x 

- s 
:S 
t:$ 4 -

X:O.O 3 

2 3 4 s 6 1 a 
T [K] 

figuur 2-4: de amplitude van de SdH-oscillaties als functie van 
de temperatuur bij Hg 0 • 97Mn 0 • 03Te;meetpunten en theorie <7>. 

300 X= 0.02 

~ 200 

100 

-------
0 100 200 300 

T [ K] 

figuur 2-5: de effectieve g-factor van Hg 0 • 98Mn 0 • 02Te als functie 
van de temperatuur,berekend mèt magnetische interactie (getrokken 
curve) en zonder interactie (gestippelde curve) <7>. 
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Een gevolg van de temperatuurafhankelijkheid van de spinsplitsing 
is het optreden van een geheel nieuw effect:thermo-oscillaties in de 
magnetoweerstand. Dit verschijnsel is het eerst gemeten door 
M.Dobrowolska aan Hg1 Mn Te <8>. Het effect kan het best worden verge-

-x x 
leken met het SdH-effect,waarbij magneetveld en temperatuur elkaars rol 

hebben overgenomen (figuur 6). 

1h 10 20 30 40 50 
l[K] 

figuur 2-6: thermo-oscillaties in de magnetoweerstand bij 

H9o,991Mno.oo9Te <8>. 

2.3 Cd 1 Mn Te. -x x 

De eerste metingen aan Cd1_xMnxTe zijn optische metingen verricht 
door J.Gaj <13>. De bandafstand van CdTe (1.6 eV bij 77K) is veel 
groter dan die van HgTe en de bandafstand neemt nog toe door de toe
voeging van mangaan. Uit de plaats van de exciton-reflektiepiek bij een 
temperatuur van 77K is het verloop van de bandafstand als functie van de 
mangaanconcentratie bepaald. Dit is weergegeven in figuur 7. 

Vervolgens is het Faraday-rotatiespectrum gemeten bij verschillende 
temperaturen tussen 4.2 K en 300 K. De waargenomen Faraday-rotatie is 
orden groter dan bij het niet-magnetische CdTe,zoals blijkt uit figuur 8. 
De extreem grote Faraday-rotatie wordt veroorzaakt door een grote 
splitsing van de excitonniveau•s in een magneetveld. Dit is alleen te ver
klaren met een effectieve g-factor van orde 100;een waarde die we bij 
Hg1_xMnxTe al eerder zijn tegengekomen (figuur 2-5). 
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........ Cd1_J-inx Te > 
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figuur 2-7: de excitonenergie bij 77 K als functie van de 
mangaanconcentratie x in Cd1 Mn Te <13>. -x x 
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figuur 2-8: de Faraday-rotatie in Cd 0 • 85 Mn 0 • 15Te vergeleken met 
de Faraday-rotatie in CdTe <13>. 

Gaj heeft geprobeerd om het exchange-model dat voor Hg1 Mn Te is -x x 
ontwikkeld toe te passen op Cd1 Mn Te <15>. Het blijkt dat het model -x x 
voor Cd1_xMnxTe zelfs vereenvoudigd kan worden. Door de grote bandafstand 
is de effectieve g-factor zonder mangaaninvloeden verwaarloosbaar klein. 
Met dit vereenvoudigde model zijn de gemeten reflektiespectra goed te 
beschrijven. 
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Door Twardowski zijn exciton-magnetoabsorptiespectra gemeten in 

Cd1_xMnxTe-preparaten met een dikte~ 1~m <14>. De metingen zijn ver
richt bij een temperatuur van 1.8 K. en een magneetveld tot 4 Tesla.Deze 
metingen laten zien dat de absorptiepiek door de aanwezigheid van het 
mangaan opsplitst in 2 pieken voor zowel de cr+ als cr- polarisatie
richting. Deze opsplitsing neemt toe met het magneetveld en wordt 
opnieuw veroorzaakt door de zeer grote effectieve g-factor (figuur 9). 

Cd0.a Mno.1 T~ 

6 ... 
8=2.0T 

T= 1.7 K 

t80 1.82 1.84 1.86 
{h~t'9!f [~V] 

1.Ba 

figuur 2-9: opsplitsing van de absorptiekant bij Cd 0 • 8Mn 0 • 2Te in 
een magneetveld,gemeten in de Faraday-geometrie <14>. 

Uitgebreide berekeningen van M.Cieplak aan de grondtoestand van het 
exciton geven een goede beschrijving van de experimentele resultaten, 
zoals te zien is in figuur 10 <16>. 
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figuur 2-10: opsplitsing van de ls excitontoestand in Cd 0 • 9Mn 0 • 1Te 
bij T=l.8 K <16>. De theoretische curven zijn berekend met de para
meters a(-250 meV) en s(1050 meV). Deze parameters zijn bepaald 
door aanpassing aan de meetpunten uit <14>. 

2.4 Het theoretisch model. 

Een artikel waarin dieper wordt ingegaan op de theoretische achter
gronden van semimagnetische ha1fge1eiders,in het bijzonder Hg1_xMnxTe is 
het artikel van M.Jaczynski,J.Kossut en R.Ga1azka <7>, De bijzondere 
eigenschappen van de semimagnetische halfgeleiders worden veroorzaakt 
door de exchar.ge-interactie tussen de spins van de vrije elektronen en 
de magnetische momenten van mangaan. Om de eigenschappen van semimag
netische halfgeleiders te beschrijven nemen we de exchange-interactie 
op in het bandenmodel. Dit wordt het 11modified Pidgeon-Brown model 11 

genoemd. Werken we dit uit dan blijkt dat we de invloed van de mag
netische interactie kunnen beschrijven met twee interactieparameters 
u en S en een grootheid <Sz> (op de betekenis hiervan komen we in 
§3.3 nog terug). De interactieparameters a en s beschrijven de inter
actie tussen het mangaan en resp. de s-type en p-type eigenfuncties 
van het vrije elektron. De grootheid <S > is het thermisch gemiddelde z 
van de component van de mangaanspin in de richting van het veld. <S > z 
is afhankelijk van het magneetveld en de temperatuur en we kunnen deze 
grootheid bepalen uit magnetisatiemetingen. 

I 
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Bij semimagnetische halfgeleiders met een grote bandafstand,zoals 

Cd1_xMnxTe,zijn de eigenfuncties van de valentie-elektronen voornamelijk 
s-type en de eigenfuncties van de geleidingselektrenen voornamelijk 
p-type. In dit geval bepaalt a de spinsplitsing van de valentieband en 

e de spinsplitsing van de geleidingsband. In het geval van een semimag

netische halfgeleider met een kleine bandafstand zoals Hg 1 Mn Te en ook -x x 
CdMnAs is de zaak veel ingewikkelder. Door de kleine bandafstand betn-

vloeden de geleidings- en valentieband elkaar,met als gevolg dat de 

spinsplitsing van zowel geleidings- als valentieband wordt bepaald door 
a én a. In tabel 1 zijn voor verschillende semimagnetische halfgeleiders 
de waarden van a en s vermeld zoals die in de literatuur bekend zijn. 

halfgeleider x a (eV) 13 (eV) 

Hg1_xMnxTe 0-0.16 -0.7. 1.4 <4> 

0-0.16 -0.4 0.6 <37> 

Hg 1 Mn Se -x x 0.01 -0.9 1.5 <11> 

0-0.12 -0.4 0.7 <37> 

Hg 1 Fe Te -x x 0.016 a/a = -0.4 <2> 

Cd1 Mn Te -x x 0-0.6 -0.22 0.88 <15> 

Cd1 Mn Se -x x 0.1 a/S = -0.4 <38> 

ZnTe : Mn doped a/13 = -0.17 <19> 

tabel 2-1 enkele literatuurwaarden voor de interactieparameters 
a en 13 bij verschillende semimagnetische halfgeleiders. 
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In de benadering dat de magnetische momenten van mangaan elkaar niet 

beïnvloeden kunnen we <Sz> beschrijven door een Brillouinfunctie : 
<S > = -5/2·Bs; (H,T). Uit magnetisatiemetingen volgt dat de magnetische 

z 2 
momenten van mangaan elkaar zelfs bij kleine mangaanconcentraties 
beïnvloeden. We kunnen dit effect in rekening brengen door voor <Sz> de 
volgende semi-empirische. formule te gebruiken : <Sz> = -$

0
· B5;

2
(H,T+T0 ) 

<15>. In tabel 2 zijn voor Cd 1_xMnxTe de waarden van S0 en T0 vermeld 
voor diverse mangaanconcentraties. 

x T
0

(K) so 

0.005 0.29 2.11 

0.01 0.68 2.12 

0.02 0.94 1. 97 

0.05 2.29 1.54 

0.10 3.84 1.08 

0.20 7.3 0. 71 

0.30 14.9 0.52 

tabel 2-2 enkele waarden van de magnetisatieparameters T
0 

en S0 
bepaald uit magnetisatiemetingen aan Cd1_xMnxTe <15>. 
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Hoofdstuk 3: Theorie 
de invloed van de magnetische interactie op het SdH-effect. 

3.1 Inleiding. 

In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de beschrijving van de 
semimagnetische halfgeleider CdMnAs en berekenen we de invloed van de 
magnetische interactie op het SdH-effect. In §2 geven we een beknopte 
theorie over het SdH-effect van een niet magnetische halfgeleider waarbij 
we iets langer stilstaan bij de invloed van de elektronspin op het SdH
effect. In §3 geven we de seculiere vergelijking voor CdMnAs door uit te 
gaan van het bandenmodel voor Cd3As2 en hieraan de magnetische inter
actie toe te voegen. Uit deze seculiere vergelijking is het mogelijk om 
een benaderde analytische uitdrukking voor v af te leiden. Deze groot
heid v=~g*m~/m0 blijkt van belang te zijn voor het SdH-effect. Het zal 
blijken dat v bij semimagnetische halfgeleiders een functie van het 
magneetveld en de temperatuur is. In §4 geven we aan wat dit voor in
grijpende gevolgen heeft op het SdH-effect van een semimagnetische half
geleider zoals CdMnAs. 

3.2 Het Shubnikov-de Haas effect. 

Het SdH-effect wordt hier maar summier behandeld omdat er goede ver
halen bestaan waarin uitgebreid op de theorie van het SdH-effect wordt 
ingegaan <22,23>. Het SdH-effect is de oscillatorische component van de 
magnetoweerstand bij lage temperaturen. Deze oscillaties in de magneta
weerstand zijn periodiek in s-1. Hieronder proberen we op een eenvoudige 
manier het optreden van de opeenvolgende maxima in de magnetoweerstand 
aannemelijk te maken. Voorlopig laten we de spinsplitsing hierbij achter
wege. Onder invloed van een magneetveld zal de geleidingsband opsplitsen 
in oneindig veel equidistante Landaubanden <27>. De onderlinge afstand 
tussen de Landaubanden is evenredig met het magneetveld. In het geval 
dat we te maken hebben met een gedegenereerde halfgeleider ligt het 
Fermi-niveau in de geleidingsband. Bij verhoging van het magneetveld zal 
steeds wanneer voldaan is aan de resonantievoorwaarde (3-2-1) een Landau
band door het Fermi-niveau schuiven. 
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Dit heeft een maximum in de toestandsdichtheid en in de magnetoweerstand 
tot gevolg. 

n = 0,1,2, ... 

Voor de periode van deze weerstandsmaxima kunnen we uit (3-2-1) de 
volgende uitdrukking afleiden: 

(3-2-1) 

(3-2-2) 

Hierin is Bn het magneetveld waarbij de ne-Landauband door het Ferminiveau 
schuift. Met behulp van de voor lage temperaturen geldige uitdrukking voor 
de Fermi-energie van een ontaarde halfgeleider: 

is een verband te leggen tussen de periode van het SdH-effect en de 
elektronenconcentratie N: 

(3-2-3) 

(3-2-4) 

De amplitude van de SdH-oscillaties is afgeleid door Argyres <24>. 
en Adams & Holstein <25>. Beiden vinden voor het SdH-effect 

kT 
-= c ( e )·- . ( pB) ~ (3-2-5) 
p iiwc 

waarbij: C(e) = constante die afhankelijk is van de hoek e tussen de 
stroom en het magneetveld. 

Td = de Dingle-temperatuur,dit is een maat voor de ver
breding van de Landau-niveau•s <26>. 

~ = faseterm;voor parabolische banden geldt ~=n/4. 
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Bij lage magneetvelden,zodanig dat voldaan is aan 2~2kTd >~wc,is in 
formule (3-2-5) alleen de term r=1 van betekenis. In dit geval is het 
SdH-effect te beschrijven door een amplitude-gemoduleerde harmonische 

functie: 

R = A(B,T)·COs[~~ -·~J (3-2-6) 

Bij hogere magneetvelden is het SdH-effect niet meer volledig te be
schrijven door een harmonische functie. De afwijkingen t.o.v. formule 
(3-2-6) die hierbij optreden worden in rekening gebracht door de termen 

r>l in formule {3-2-5). 

In werkelijkheid is ieder Landau-niveau ten gevolge van de elektron
spin opgesplitst in twee spinniveau•s : 

------,--------------------E: 
lr

9*p.s '--____ ..___ ________ êh-

-------------------ë ~ h-1 

'------------------En.-~ 

figuur 3-1: de spinsplitsing. 

De resonantievoorwaarde (3-2-1) wordt in dit geval 

~f = (n+~)~wc ±~g*~sB = (n+~±~v)~wc 

met :v = ~g*m*;m·. 
0 

~B= ile/2m
0

• 

{3-2-7) 

We kunnen de magnetoweerstand in het geval van spinsplitsing opgebouwd 
denken uit periodieke weerstandsmaxima veroorzaakt door niveau's met 
spin 'up• en uit periodieke weerstandsmaxima veroorzaakt door niveau•s 
met spin 'down•. 
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We krijgen dan : 

"" + (2Tir J "" -R = r. Ar (B,T)·COS pB - 1Tvr- ~ + r Ar 
~1 ~1 

(B,T)·COs(~~r + 1Tvr- ~J 
(3-2-8) 

+ -In het geval dat n voldoende groot is geldt Ar = Ar ,zodat we (3-2-8) 
kunnen vereenvoudigen tot : 

... ( J + 2-rrr R = 2 • E A (B,T)·COS --8--- ~ ·COS(1rvr) 
r=1 r P 

(3-2-9) 

We zien dat de invloed van de spinsplitsing op het SdH-effect kan worden 
beschreven door een amplitudefactor: COS(1Tvr). 

Een bijzonder geval doet zich voor indien v=!,1~,2~, ... zodat alle 
oneven harmonischen in (3-2-9) nul worden. Het hangt nu van de botsings
verbreding af of we al dan niet een SdH-effect (met dubbele frequentie) 
waar kunnen nemen. In· figuur 2 wordt deze situatie nog eens verduidelijkt. 
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c. 

B. 

A, 

figuur 3-2: schematische weergave van de energieniveau's en 
bijbehorend SdH-effect in drie gevallen: 
A. geen of een zeer kleine spinsplitsing met SdH-effect. 
B. de spinsplitsing is gelijk aan de helft van de Landau

splitsing (v=~) en door de grote niveauverbreding kunnen 
we nu geen SdH-effect waarnemen. 

C. de spinsplitsing is gelijk aan de helft van de Landau
splitsing en door de kleine niveauverbreding zien we nu 
een SdH-effect met de dubbele frequentie (t.o.v. geval A). 
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3.3 Oe invloed van de exchange-interactie op het bandenmodel. 

Het bandenmodel van Cd3As 2 kan volgens Bodnar <28> berekend worden 
door uit te gaan van een Hamiltoniaan van de vorm : 

H = H + Hk + H + H~ (3-3-1} 
0 p ~ u 

met: H = de ongestoorde Hamiltoniaan. 
0 

Hkp= de k.p-storingsterm. 
H~ = de spin-baan wisselwerkingsterm. 
H

0 
= extra kristalpotentiaal om de niet-kubische kristal

structuur van Cd3As 2 in rekening te brengen. 

We proberen om analoog aan Jaczynski <7> de bandenstructuur van CdMnAs 
te berekenen door aan (3-3-1) een extra term toe te voegen die de 
(magnetische) exchange-interactie tussen de spin van het elektron en het 
magnetische moment van mangaan beschrijft. De Hamiltoniaan wordt nu 

gegeven door : 

H• = H + H ex (3-3-2) 

1 
He x =N· 

0 

waarin 

Ns ~ 

L J(t-~n) ~.~ 
n=1 n 
~ 

~ = de 
S = de n 
~ = de n 

spinoperator van het elektron. 
spin van het ne mangaanion. 
plaatsvektor van het ne mangaanion. 

J =de exchange-integraal. 

(3-3-3) 

N
0
= het aantal Cd-ionen in zuiver Cd3As 2 

Ns= het aantal Mn-ionen per eenheidscel. 

(voor (Cd1_xMnx) 3As 2 geldt : x=Ns/N
0 

) 

per eenheidscel. 

In het vervolg ~an deze paragraaf geven we een samenvatting van de 
berekeningen die zijn uitgevoerd door J.Neve <29> en die leiden tot de 
seculiere vergelijking voor CdMnAs. Deze berekeningen wijken af van 
Jaczynski <7> omdat ze gelden voor een tetragonaal rooster,terwijl 
Jaczynski zijn berekeningen heeft uitgevoerd voor het eenvoudiger 
kubisch rooster. 
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Om de operator H in matrixvorm te schrijven nemen we de volgende ex 
basis <30>: 

I iS+ > 

I iSt > 

I ~ (X-iY)+ > 

I VI (X-iY)t +HZ+ > 

1 _ n (X+iY)+ +~ Zt > 

I~ (X+iY)t > 

1- !I {X-iY)t +/f Z+ > 

I JI {X+iY)+ +.fl Zt > 

(3-3-4) 

Hierin zijn S,X,Y,Z elementen van resp. s,px,py,pz-type golffuncties. 
Op deze basis krijgen we voor Hex de volgende matrix: 

-a 0 0 0 0 0 0 0 

0 a 0 0 0 0 0 0 

0 0 -b 0 0 0 0 0 

0 0 0 1 0 0 -~fb 0 --b 
H = 3 
ex 0 0 0 0 !b 0 0 ~f b 3 

0 0 0 0 0 b 0 0 

0 0 0 -~{2 b 0 0 !b 
3 0 

0 0 0 0 ~{2 b 0 0 1 --b 3 

hierin is a = iaNs/N •<S > = iax<S > 
0 z z {3-3-5) 

b = iSNs/N •<S > = iSX<S > 
0 z z (3-3-6) 

a= <SIJIS> 
B = <X IJ I X> 

<Sz>= het thermisch gemiddelde van de z-component van de 
totale mangaanspin. 
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Bij het berekenen van de matrix (3-3-5) hebben we aangenomen dat de 
mangaanionen elkaar niet beïnvloeden en verder hebben we <S+> = <S-> = 0 
gesteld,waarbij s+ = S + iS ,analoog aan Jaczynski <7>. - x - y 
De volledige Hamiltoniaan H1 is in matrixvorm weergegeven op pagina 20, 
waarbij: Es,Ep = de eigenwaarden van H

0
. 

P~,P# = componenten van de interbandmatrixelementen. 

k± = (kx±iky)/{2'. 
~ = spin-baan splitsingsparameter. 
ö = kristalveldsplitsingsparameter. 

Het nulpunt van de energie leggen we vast door Ep + (~+ö)/3 = O;Es=E
0

. 

Om de energieën van de valentie- en geleidingsbanden te vinden 
moeten we de volgende vergelijking oplossen 

det (H 1
- El) = 0, (3-3-8) 

waarbij I de eenheidsmatrix is. Dit geeft ons een 8e graad vergelijking 
in g, We kunnen in de 8x8 matrix H1 enkele vereenvoudigingen aanbrengen, 
omdat ons materiaal geen éénkristal is maar polykristallijn stellen we: 
ö=O,P~=~=P. Door deze benaderingen hebben we weer een kubisch kristal, 
net als Jaczynski <7>. Jaczynski heeft in dit stadium de niet-diagonaal
elementen in (3-3-7) verwaarloosd. Deze benadering wordt door Neve <29> 
niet toegepast. We kunnen uit de 8e graads vergelijking in E nu numeriek 
de dispersierelatie voor de geleidingsband bepalen. Dobrowolska e.a. <8> 
heeft de E-k relatie uitgerekend voor de geleidingsband van Hg1 Mn Te, -x x 
waarbij de methode van Jaczynski gevolgd is. Dit is in figuur 3 weerge-
geven voor x=0.025 bij een constant magneetveld van 4 Tesla en twee 
temperaturen. We zien dat zelfs bij 30K de magnetische interactie al zo 
sterk is dat de spinsplitsing vergelijkbaar is met de opsplitsing van 
de Landauniveau 1 s. Bij 1.4K is de interactie nog groter en heeft de 
spinsplitsing de Landausplitsing zelfs overtroffen,waardoor de banden 
elkaar gaan snijden. 



E -a 0 p.L k - ~ PJJ kz -~ P.lk+ 0 {1 P//kz ~ p k+ s J. 

~ - ~ Pl/kz 
p k+ ~ - * P11 kz 

0 E +a 0 - PJ.k -- p k 
s .l J. 

PJ. k+ 0 E +Lb p 3 0 0 0 0 0 

g Pgkz ~ P.lk+ 0 
8 ö b 0 0 -# ö-grz b 0 E +-----

p 3 3 3 3 3 

H' = ( 3-3-7) N 
0 

~ - ~ P11 kz 
8 ö b -~ ö+~J2 b - lj_k 0 0 E +---+- 0 0 p 3 3 3 

0 p.l k - 0 0 0 E +~+§+b 0 0 p 3 3 

~ P/fkz ~ p k+ 0 -~ ö-g~ b 0 0 
2 b 0 E --8+-- l 3 3 p 3 3 

~ - ~ P11 kz -~ ö+~fl b 
2 b 

- P1 k 0 0 0 0 E --8--
p 3 3 
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figuur 3-3: de E-k relatie (k
2
U[100]) voor Hgo.97sMn 0•025Te bij een 

constant magneetveld van 4 Tesla <8>.A: T=1.4 K ; B: T=30 K. 

Omdat we uiteindelijk zijn geïnteresseerd in de invloed van de mag
netische interactie op het SdH-effect is vooral de onderkant van de 
banden van belang. We stellen daarom kz=O. Nemen we vervolgens kx=O,dan 
kunnen we de 8x8 matrix H' opsplitsen in twee 4x4 matrices. Lossen we 
det(H'-El)=O op,dan levert dit twee seculiere vergelijkingen van de 
4e graad op;één voor iedere spintoestand: 

I: (E(E+A)-~(b+A/3))(E+b)(E+a-E0 )-(E-b)P2A/(3L2) 
-(E(E+2A/3)-b2)P2k~ = 0 

(3-3-9) 

!I: (E(E+A)-b(b-A/3))(E-b)(E-a-E
0

)+(E+b)P26/(3l2) 
-(E{E+26/3)-b2)P2k~ = 0 (3-3-10) 

met : L2 =~/(eB). 

De waarde van de effectieve g-factor voor de geleidingsband is nu te 
berekenen uit het verschil tussen de numerieke oplossingen van I en II 
voor de geleidingsband volgens: 

(3-3-11) 
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Uit figuur 3 wordt nogmaals duidelijk dat de magnetische interactie 
een grote invloed heeft op de spin van het elektron. In §2 is berekend 
dat de elektronspin aanleiding geeft tot een term COS(~vr) in de uit
drukking voor het SdH-effect. Om het SdH-effect in een semimagnetische 
halfgeleider te kunnen beschrijven moeten we dus het effect van de mag
netische interactie op de grootheid v bepalen. Uit de seculiere verge
lijkingen (3-3-9),(3-3-10) kunnen we een analytische uitdrukking voor 
v bepalen: 

v = m*g* = -11 ; [(t:+t:.)·(be:-be:0 +ae:)-P2t:./(3L2)-(e:-e:0 )bt:./3] 

2m
0 

eB (e:+2t:./3)P2 e:=e:f 
(3-3-12) 

Deze uitdrukking is geldig voor hoge Landau-banden en we hebben de kleine 
bijdrage van de 2e en 3e orde termen in a en b verwaarloosd. Omdat a en b 
afhankelijk zijn van het magneetveld en de temperatuur is v zowel af
hankelijk van de bandparameters als ook van magneetveld en temperatuur. 
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3.4 De invloed van de exchange-interactie op het SdH-effect. 

In het geval dat we te maken hebben met een semimagnetische half
geleider is volgens (3-3-12) de grootheid v een functie van de tempera
tuur en het magneetveld. Nemen we aan dat 2rr 2 kTd>~wc dan kunnen we het 
SdH-effect beschrijven door de term r=1 in de formule (3-2-9). Voor de 
amplitude van het SdH-effect geldt dan 

Rmax = A(B,T)·COS(rrv) (3-4-1) 

Bij een constant magneetveld geldt: 

(3-4-2) 

Bij een niet magnetische halfgeleider is v een constante,zodat de tempera
tuurafhankelijkheid van de SdH-amplitude gegeven wordt door A2(T) (zie 
figuur 4). Uit deze temperatuurafhankelijkheid is het mogelijk om de 
effectieve massa te bepalen <31>. Omdat v voor een semimagnetische half
geleider een functie is van magneetveld en temperatuur kan de waarde van 
COS(rrv) variëren tussen -1 en +1. Dit is de oorzaak van een karakteris
tieke eigenschap van semimagnetische halfgeleiders : de amplitude van het 
SdH-effect is niet langer een monotone functie van de temperatuur en 
wordt bij bepaalde temperaturen zelfs nul. Zo'n amplitudeverloop is weer
gegeven in figuur 4.Hieruit is het niet meer mogelijk om de effectieve 
massa te bepalen (zie ook < 7 > ) • 

lAl 
[ a.u.] 
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\ 
\ 
\ 
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- A2(T) 
--- A2 ( T) cos(lt v) 

\ ,. 
\ ,"" 

0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
-+ T[K] 

figuur 3-4: de amplitude van het SdH-effect als functie van de temperatuur 
voor een niet magnetische (----) en een semimagnetische halfgeleider (---). 
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Bij een hoger magneetve1d,zodat 2n 2 kTd ~]wc,kan de term r=l in 
(3-2-9) wel nul worden,maar door de aanwezigheid van hogere termen (in 
het bijzonder r=2) zal het SdH-effect niet helemaal verdwijnen. Wat we 
wel opmerken is een verdubbeling van de frequentie van de weerstands
maxima daar waar de term r=l verdwijnt (figuur 5). 

t 

2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 
---+~~' B[T] 

figuur 3-5: een voorbeeld van een SdH-signaa1 waarbij een verdubbeling 
van het aantal pieken optreedt. (COS(wv)=O bij B=4.3Tesla). 
Deze figuur is berekend met de parameters: x=O.Ol ; N=3.65·1Q24m-3 
Td=5.8 K ; a=O.O eV ; 6=1.8 eV ; T

0
=1.95. K ; 5

0
=1.60. 
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Hoofdstuk 4: Preparaten en experimentele opstellingen. 

4.1 Preparaten. 

Het onderzochte materiaal CdMnAs is bereid volgens het Bridgman
procedé. Na het afwegen worden de gezuiverde componenten in een beroete 
kwartsampul gedaan. Deze wordt vacuüm gepompt en dichtgesmolten. Hierna 
laten we de ampul langzaam door een vertikaal opgestelde oven zakken waar 
in het midden een maximale temperatuur van ongeveer 750 °C heerst. 

Van het zo gevormde materiaal worden na afloop schijven ter dikte 
van 1 mm gezaagd. Uit deze schijven worden de preparaten gezaagd in de 
vorm van paaltjes met afmetingen van 1x1x8 mm3

• Om de magnetoweerstand 
te kunnen meten zijn de preparaten voorzien van stroom- en spannings
kontakten (figuur 1). Oe gemeten preparaten zijn geen éénkristallen, 
maar fijn po1ykristal1ijn;bij de metingen is dan ook geen anisotropie 
waargenomen. 

figuur 4-1: plaats van de kontakten op een preparaat. 

Oe elektronenconcentratie van de gemeten preparaten liep uiteen 
van 2.6·1024 m-3 tot 8.3·1024 m-3. Van een aantal preparaten is door 
A.Buuron de Hall-beweeglijkheid als functie van de temperatuur bepaald 
uit Van der Pauw-metingen (figuur 2). We zien hier de beweeglijkheid 
tussen kamertemperatuur en heliumtemperatuur met ongeveer een factor 
vijf toenemen. Dit is veel minder dan bij Cd

3
As 2 waar de beweeglijk

heid bij lage temperaturen (en vergelijkbare elektronenconcentratie) 
wel een factor twee hoger uitkomt dan bij CdMnAs. Dit wordt waar
schijnlijk veroorzaakt doordat Cd

3
As 2 minder verontreinigingen bevat 

dan CdMnAs. 
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C MA 1-1 
X: 0.01 
N:3.9 ·1if'~m-3 
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_ ___.,.. T[K] 

figuur 4-2: de Hall-beweeglijkheid ~ als functie van de temperatuur. 

Van ons ~ateriaal zijn ook röntgenpoederopnamen gemaakt. Hieruit 
blijkt dat de positie van de Cd3As2-pieken niet merkbaar verandert 
terwijl de grootte van de pieken bij toenemende mangaanconcentratie 
iets af lijkt te nemen. Verder zien we dat er bij ons materiaal een 
aantal extra pieken optreden,die we bij Cd3As2 niet terug kunnen vinden. 
Bij toenemende mangaanconcentratie neemt de grootte van deze additionele 
pieken toe,terwijl hun positie niet verandert. Dit duidt erop dat we 
misschien niet te maken hebben met een mengkristal,maar met twee fasen. 
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4.2 Opstellingen. 

inleiding. 

Om het SdH-effect in een gedegenereerde halfgeleider te kunnen 
meten moet voldaan zijn aan twee experimentele condities: 

1. 

2. 

w, = ~B > 1 ; het elektron moet tenminste één volledige cyclotronc 
beweging uit kunnen voeren (•=botsingsrelaxatietijd van een elektron). 
~w > kT ; de afstand tussen de opeenvolgende Landau-niveau•s moet c 
groter zijn dan de thermische verbreding. 

Om aan beide voorwaarden te kunnen voldoen moeten de experimenten worden 
uitgevoerd bij lage temperaturen (1.5 K < T < 20 K) en in hoge magneet
velden (1.0 T < B < S.OT). 

De magnetoweerstand is opgebouwd uit een klassieke magnetoweerstand 
en een hierop gesuperponeerde oscillatorische magnetoweerstand;het SdH
effect. De grootte van het SdH-effect is ongeveer 1% van de klassieke 
magnetoweerstand. Om de klassieke magnetoweerstand zo goed mogelijk te 
elimineren is gebruik gemaakt van magneetveldmodulatie <32>. Door deze 
modulatietechniek verdwijnt de klassieke magnetoweerstand grotendeels. 
We meten ons signaal met een lock-in-versterker die we in kunnen stellen 
op de modulatiefrequentie f of op de dubbele frequentie 2f. Het meten 
op 2f verdient de voorkeur,omdat we dan geen storende invloeden van 
induktiesignalen ondervinden. Als gevolg van de modulatietechniek wordt 
het SdH-effect vermenigvuldigd met een Besselfunctie <32>. Met behulp 
van de nulpunten van de Besselfunctie is het mogelijk om de grootte van 
het modulatieveld te ijken (figuur 3). Bij onze experimenten bedroeg 
het modulatieveld maximaal 0.04 Tesla. 

uitvoering. 

De metingen zijn verricht in drie opstellingen die alle drie werken 
volgens hetzelfde principe. In figuur 4 is een schematisch overzicht ge
geven van de gebruikte meetopstellingen. In alle opstellingen is het 
mogelijk om de hoek tussen het magneetveld en de stroom door het prepa
raat te variëren.-Hieronder geven we van elke opstelling in het kort 
de specifieke mogelijkheden en de beperkingen aan. 
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figuur 4-4: Schematische weergave van de meetopste11ing. 

A: ampèremeter Q: Quad SOW versterker 
B: 4 parallelgeschakelde R: regelbare weerstand 

Ni -Cd ce 11 en S: elektromagneet of superspoel 

1-
G: sinusgenerator V: magneetvoeding 
H: Hallplaatje X,Y: ingangen x-y-recorder 

!· 
M: modulatiespoel 
P: preparaat 
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figuur 4-3: voorbeeld van een SdH-signaal gemeten op 2f,met daarin de 
nulpunten van de omhullende Besselfunctie J2(a). Dit is een methode om 

het modulatieveld te ijken. 

opstelling 1. 

Deze opstelling wordt gevormd door een badcryostaat en een elektro
magneet. Een uitvoerige beschrijving wordt gegeven door J.Cremers <31>. 
Door het heliumbad af te pompen kunnen we een temperatuurgebied bestrijken 
van 1.5 K tot 4.2 K. Met de gebruikte magneet is het mogelijk om een 
magneetveld tot 2.2 Tesla op te bouwen. De beperkingen van deze opstel
ling liggen op het gebied van temperatuur en magneetveld. Metingen boven 
4.2 K zijn in deze opstelling niet mogelijk en omdat het merendeel van 
de preparaten pas SdH-effect vertoont vanaf 1.5 Tesla is het magneetveld
gebied dat met deze opstelling kan worden bestreken vrij klein. 
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opstelling 2. 

Om het magneetveldbereik te vergroten zijn een aantal metingen ver
richt in een superspoelopstelling. Een beschrijving van deze opstelling 
wordt gegeven door C.de Meijer <33>. Met deze opstelling is het mogelijk 
metingen te verrichten tot 5.0 Tesla. De toepassing van de modulatie
techniek in deze opstelling is het werk van P.Verhallen <34>. In deze 
opstelling zijn alleen metingen verricht in het temperatuurgebied tussen 
1.5 Ken 4.2 K hoewel het in principe mogelijk is om,met een andere 
insertcryostaat,te meten tot een temperatuur van 25 K <33>. 

opstelling 3. 

Aan de beste preparaten zijn metingen verricht bij temperaturen 
boven 4.2 Kin een doorstroomcryostaat. Deze opstelling is beschreven 
door P.H.Monen <32>. Omdat in deze opstelling het maximale magneetveld 
1.6 Tesla bedraagt kunnen we alleen het SdH-effect meten aan preparaten 
met een hoge beweeglijkheid (omdat ~B>l ). 
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Hoofdstuk 5: Resultaten. 

In dit hoofdstuk geven we de resultaten van het onderzoek aan CdMnAs. 
Tijdens dit onderzoek zijn preparaten onderzocht met een mangaanconcentra
tie x van 0.5%,1%,2% en 5%. Dit hoofdstuk is opgebouwd uit twee para
grafen. In §1 presenteren we de resultaten van onze SdH-metingen aan 
CdMnAs. Daarna zullen we in §2 deze metingen interpreteren in het 
theoretisch model van hoofdstuk 3. We besluiten deze kwantitatieve ana
lyse met de conclusies die we uit dit onderzoek kunnen trekken en enkele 
suggesties voor verder onderzoek aan CdMnAs. 

5.1 Meetresultaten. 

Bij meting van het SdH-effect aan CdMnAs als functie van de tempera
tuur vinden we dat het SdH-effect bij bepaalde temperaturen geheel ver
dwijnt. Een voorbeeld van zo'n SdH-meting is gegeven in figuur 1. In deze 
figuur valt verder op dat bij dit zgn. -nulpunt de fase van het SdH-signaal 
omkeert. Dat wil zeggen op de plaats waar we bij temperaturen boven het 
nulpunt een maximum aantreffen vinden we bij temperaturen onder dit nul
punt een minimum. Zetten we de amplitude van het SdH-effect bij één mag
neetveld uit als functie van de temperatuur,dan krijgen we een plaatje 
zoals is weergegeven in figuur 2. De stippen stellen hier de amplitude 
voor bij de gemeten temperaturen. De gestippelde curve is berekend uit 
het gebruikte model,waarbij we de amplitude genormeerd hebben op de 
meting bij 4 K. 

In deze figuur zien we duidelijk het optreden van nulpunten in de 
SdH-amplitude. Als we figuur 1 langdurig bestuderen zien we dat de 
temperatuur waarbij het signaal nul wordt niet voor ieder magneetveld 
dezelfde is. In figuur 3 wordt dit nog eens duidelijk gedemonstreerd. 
We zien hier dat het nulpunt van de SdH-amplitude zowel sterk afhanke
lijk is van de temperatuur als ook van het magneetveld. 
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figuur 5-1: SdH-signaal gemeten aan een (Cd 0 • 98Mn 0 • 02 ) 3As 2-preparaat bij verschillende 
temperaturen. Duidelijk is hier een minimum in de amplitude te zien. 
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figuur 5-2: De amplitude van het SdH-signaal als functie van de 
temperatuur gemeten bij een constant magneetveld van 1.53 Tesla. 
Het signaal is gemeten aan een (Cd 0 • 99Mn 0 • 01 ) 3As 2-preparaat met 
een elektronenconcentratie van 3.9·1024 m-3. Gegeven zijn de 
meetpunten {t} en een aangepaste theoretische curve. De curve 
is berekend met de volgende parameters: a=O.O eV ; s=1.75 eV ; 

T
0
=1.95 K ; 5

0
=1.60. 
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figuur 5-3: SdH-signaal bij verschillende temperaturen. 
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Nadat we het effect van de temperatuur en het magneetveld op de $dH
amplitude bekeken hebben willen we nu de invloed van de elektronenconcen
tratie laten zien. Dit doen we in figuur 4 door voor twee preparaten,met 
verschillende elektronenconcentratie,de temperatuurafhankelijkheid van 
de $dH-amplitude bij hetzelfde magneetveld te vergelijken. We zien hier 
dat er een behoorlijke verschuiving van het nulpunt optreedt. We moeten 
hierbij wel een opmerking plaatsen : zoals in §3.4 duidelijk is gemaakt 
wordt het nulpunt bepaald door de grootheid v=~g*m*/m0 . Door de elek
tronenconcentratie te veranderen wordt,omdat de geleidingsband niet para
bolisch is,ook de effectieve massa veranderd. Eerlijkheidshalve moeten 
we opmerken dat de verschuiving van het nulpunt in figuur 4 grotendeels 
wordt veroorzaakt door het verschil in effectieve massa tussen de twee 
preparaten. 

lAl 
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8= 1.90 T 
1: N= 5.5·101l{m_3 

2: N= 3. 9 ·1014m-3 

6 
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figuur 5-4: De amplitude van het SdH-signaal als functie van de tempera
tuur voor twee elektronenconcentraties. De metingen zijn uitgevoerd bij 
een constant magneetveld van 1.90 Tesla aan preparaten met x=0.02. De 
verhouding van de amplitude tussen de twee preparaten is willekeurig 
gekozen. 
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In de voorgaande figuren kunnen we duidelijk waarnemen dat de SdH

amplitude een echt nulpunt vertoont. Zoals volgt uit §3.4 is dit alleen 
het geval bij lage magneetvelden waar de niveauafstand kleiner is dan 
de botsingsverbreding. Bij hogere magneetvelden,waar de niveauafstand 
groter is dan de botsingsverbreding,verwachten we geen nulpunt,maar 
inplaats daarvan een ver~ubbeling van het aantal pieken. Ook dit 
effect hebben we bij CdMnAs waar kunnen nemen,zoals te zien is in figuur 
5. We zien in deze figuur wel een insnoering van het signaal bij onge
veer 4.3 Tesla,maar geen echt nulpunt. De SdH-pieken splitsen vanaf 
3.5 Tesla geleidelijk op in twee pieken en voorbij 4.5 Tesla neemt deze 
opsplitsing weer af. Boven het signaal hebben we de ligging van de 
Landau- en spinniveau's weergegeven. Deze niveau's zijn berekend uit 
het theoretisch model. Aan de hand van de niveau's kunnen we ook de fase
verandering zoals die in figuur 1 is waargenomen verklaren. In figuur 5 
zien we dat ieder spinniveau overeenkomt met een maximum in het signaal. 
Bij de lage magneetvelden liggen de spinniveau's echter zo dicht bij 
elkaar dat we slechts één piek waar kunnen nemen. Kijken we nu naar de 
Landau-niveau's dan vallen deze bij lage magneetvelden ook samen met 
pieken in het signaal. Bij hogere magneetvelden,voorbij de insnoering, 
zien we de Landau-niveau's plotseling samenvallen met minima in het SdH
signaal. Deze overgang van maximum naar minimum bij een 'nulpunt' is 
dezelfde die we waarnemen in figuur 1. 

In tabel 1 geven we een overzicht van de 19 preparaten waaraan 
tijdens dit afstudeerwerk SdH-metingen zijn verricht. In deze tabel staan 
achtereenvolgens : het preparaat,de mangaanconcentratie,de periode van 
het SdH-effect, de elektronenconcentratie en een combinatie van magneet
veld en temperatuur waarbij experimenteel een nulpunt is waargenomen. 
De hier vermelde mangaanconcentratie is afgewogen bij de bereiding van 
het materiaal. De elektronenconcentratie is bepaald uit de periode van 
het SdH~effect volgens formule (3-2-4). Van een aantal preparaten is de 
elektronenconcentratie ook bepaald uit metingen van het Hall-effect. De 
resultaten van beide metingen komen binnen 5% met elkaar overeen,waaruit 
volgt dat CdMnAs een geleidingsband heeft met één 'va11ey•. Dit komt 
overeen met het bestaande model voor Cd3As 2 <28>. 
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preparaat x 

iCMA 1-1 0.005 0.00993 5.62 1.62 

iCMA 1-2 0.005 0.00989 5.66 1.77 

CMA 1-1 0.01 0.01282 3.90 1.53 

CMA 1-1-1 0.01 0.01340 3.65 1.63 

CMA 1-1-2 0.01 0.00913 6.50 1. 76 

CMA 1-3 0.01 0.01195 4.33 1.64 

CMA 1-3-1 0.01 0.01411 3.37 1.57 

) CMA 1-4 0.01 0.01124 4.75 2.06 

CMA 2-2 0.02 0.01014 5.54 1.90 

CMA 2-3 0.02 0.01285 3.89 1.90 

CMA 2-4 0.02 0.01523 3.00 1.55 

CMA 2-4-1 0.02 0.01668 2.63 4.25 

CMA 2-4-2 0.02 0.01360 3.57 1.69 

CMA 2-5 0.02 0.00995 5.70 1. 78 

CMA 5-1 0.05 0.00813 7. 72 1.62 

CMA 5-2 0.05 0.00785 8.13 2.11 

CMA 5-2-1 0.05 0.00870 6.97 

CMA 5-3 0.05 0.00776 8.28 2.11 

CMA 5-4 0.05 0.00776 8.28 2.12 

tabel 5-1: Overzicht van de gemeten preparaten. Bij de opgegeven 
combinatie B~,T~ is een nulpunt waargenomen. 
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Om de grootheid <S > als functie van het magneetveld en de tempera-z 
tuur te bepalen zijn magnetisatiemetingen verricht. Deze metingen zijn 
uitgevoerd door R.v.d.Linden in de groep 11 Magnetische Ordeningsverschijn
selen11 olv. prof. W.J.M. de Jonge <35>. De gegevens die we hier vermelden 
zijn slechts voorlopige resultaten. We kunnen <Sz> in een beperkt gebied 
benaderen door de semi-empirische formule die o.a. ook door Gaj <15> is 

gebruikt: 

<S > = -S ·Bs; (H,T+T ) z 0 2 0 
{5-5-1) 

,waarbij Bs; (H,T) een Brillouinfunctie is en <Sz>hier het 
thermisch 

2 
en ruimtelijk gemiddelde van de mangaanspin. 

De waarden van de parameters S
0 

en T
0 

zoals die voor CdMnAs zijn 
gemeten en door ons worden gebruikt zijn gegeven in tabel 2. 

x s 
0 

T
0

(K) 

0.01 1.60 1.95 

0.02 1.25 2.90 

0.03 1.10 3.60 

0.04 0.90 4.45 

0.05 0.80 5.35 

tabel 5-2. 
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5.2 Interpretatie. 

We kunnen uit de voorgaande paragraaf ook zonder rekenen al een 
conclusie trekken. Het door ons gemeten SdH-effect vertoont alle 
karakteristieke eigenschappen van het SdH-effect aan semimagnetische 
halfgeleiders,zodat duidelijk is aangetoond dat CdMnAs tot deze groep 

halfgeleiders behoort. 

In deze paragraaf proberen we de interactieparameters a en s te 
bepalen uit de metingen zoals die in de vorige paragraaf zijn gepresen
teerd. Hiervoor is het nodig dat we een aantal andere parameters kennen, 
omdat het SdH-effect wordt bepaald door een groot aantal parameters. 
Van groot belang hierbij zijn de bandparameters. 

Omdat de bandparameters van CdMnAs onbekend zijn hebben we de band
parameters van Cd3As 2 volgens Bodnar <28> gebruikt. Omdat_ ons materiaal 
polykristallijn is en dus geen anisotropie vertoont hebben we de band
parameters hiervoor aangepast door te stellen ó=O en P~=P#=P. Na deze 
vereenvoudigingen blijven de volgende bandparameters over : 

E = -0.095 eV. 
0 
~ = 0.27 eV. 
P = 7.30·10-10 eVm. 

Van enkele andere semimagnetische halfgeleiders zijn wel metingen van de 
bandparameters bekend. Hieruit blijkt dat de bandafstand bij de gemeten 
halfgeleiders een functie is van de mangaanconcentratie. Als dit bij 
CdMnAs ook het geval is zullen de door ons berekende interactieparameters 
hiervoor gecorrigeerd moeten worden. Hierop komen we later nog terug. 

De effectieve massa berekenen we uit het bandenmodel. Hierbij hebben 
we ook de elektronenconcentratie nodig die we bepaald hebben uit de 
periode van het SdH-effect. Als de bandafstand afhankelijk is van de man
gaanconcentratie maken we hierbij een kleine fout. Deze fout is klein 
omdat de effectieve massa bij hoge elektronenconcentraties ongevoelig 
is voor een verandering van de bandafst~nd. Dit wordt geïllustreerd in 
figuur 6,die we hebben overgenomen uit <36>. 
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figuur 5-6: De effectieve massa van Hg1_xCdxTe als functie van x (en 
de bijbehorende bandafstand) bij diverse elektronenconcentraties<36>. 

·oe interactieparameters a en s willen we bepalen door 'fitting' 
van de gemeten SdH-amplitude (figuur 5-2). Hierbij gebruiken we 
voor <Sz> de uitdrukking (5-1-1) met de parameters uit tabel 5-2. 
Voordat de resultaten van de magnetisatiemetingen bekend waren hebben 
we behalve a en s ook T

0 
bepaald uit 'fitting'. Deze waarden van T

0 
komen binnen 10% overeen met de resultaten van de magnetisatiemetingen. 
Het feit dat de verzadigingswaarde van de magnetisatie {S

0
) lager is dan 

5/2 wordt misschien veroorzaakt doordat een gedeelte van de mangaanionen 
paren vormen (of clusters) met een sterke antiferromagnetische ordening 
waardoor ze geen magnetisch moment produceren. De positieve waarde van 
T

0 
geeft aan dat ook bij de overige mangaanionen een (zwakkere) anti

ferromagnetische interactie bestaat <15>. Het is mogelijk dat de inter
actie tussen de mangaanionen een indirekte interactie is,die veroor
zaakt wordt door de vrije elektronen. In dat geval speelt hier hetzelfde 
mechanisme een rol dat ook het anomale SdH-effect veroorzaakt. Dit bete
kent dat T

0 
en S

0 
mede afhankelijk zijn van de elektronenconcentratie en 

van de interactieparameters a en s. Dit zou een verklaring kunnen geven 
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voor het feit dat de parameters T
0 

en S
0 

bij CdMnAs (tabel 5-2) zo 
afwijken van die bij Cd1_xMnxTe (tabel 2-2). Het laatste materiaal heeft 
nl. door de grote bandafstand een veel lagere elektronenconcentratie. 

Het is helaas niet mogelijk om uit onze metingen van het SdH-effect 
de parameters a en s onafhankelijk van elkaar te bepalen. Uit de computer
berekeningen kregen we de indruk dat een lineaire combinatie van a en s 
dezelfde v(B,T) opleverde. We kunnen dit laten zien aan de volgende for
mule die is afgeleid uit (3-3-12): 

(5-2-1) 

We zien hier dat (as/aa) wordt bepaald door de bandparameters E en ~ 
V 0 

en Ef· Waarvan Ef een maat is voor de elektronenconcentratie. Om a en s 
onafhankelijk van elkaar te kunnen vinden volgt uit deze formule dat we 
v moeten bepalen bij verschillende elektronenconcentraties. In figuur 7 
proberen we dit grafisch duidelijk te maken. 
In deze figuur zijn voor twee verschillende elektronenconcentraties 
lijnen getekend. Ieder punt op zo'n lijn stelt een combinatie van a en s 
voor.die dezelfdevals functie van magneetveld en temperatuur oplevert. 
Uit SdH-metingen kunnen we deze punten niet van elkaar onderscheiden. 
De lijn 1 is e'en experimentele lijn die bepaald is voor het preparaat 
CMA 1-1 (figuur 5-2). De lijn 2 is berekend voor een elektronenconcen
tratie die een factor 10 lager is. In figuur 7 zien we dat de lijnen 
een duidelijk snijpunt vertonen,dankzij het feit dat de elektronencon
centraties zo ver uiteen liggen. Nu blijkt dat de spreiding in de 
elektronenconcentratie bij de door ons gemeten preparaten te klein is 
om een duidelijk snijpunt en daarmee onafhankelijk van elkaar a en s 
te bepalen. 
Voor ieder gemeten preparaat kunnen we analoog aan figuur 7 een lijn 
tekenen. Doen we dit voor de meest nauwkeurige metingen bij x=0.01 dan 
vinden we lijnen met snijpunten tussen a=-2.0 eV en a=-4.5 eV. De 

spreiding van de snijpunten wordt veroorzaakt door meetonnauwkeurigheden 
en variaties in de concentratie mangaan tussen de preparaten onderling 
en wordt versterkt doordat de elektronenc~ncentraties zo dicht bij 
elkaar liggen. Voor de andere mangaanconcentraties vinden we dat de 
snijpunten een nog grotere spreiding vertonen. 
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figuur 5-7: Waarden van a en s die dezelfde v(B,T) opleveren,voor twee 
elektronenconcentraties. Het snijpunt is willekeurig gekozen. 

De lijnen die we voor de verschillende mangaanconcentraties bepaald 
hebben vallen niet samen,maar liggen in een systematische volgorde zoals 
te zien is in figuur 8. Voor iedere mangaanconcentratie is hier voor de 
duidelijkheid slechts één (gemiddelde) lijn getekend. In werkelijkheid 
moeten we vele lijnen tekenen,één voor iedere elektronenconcentratie. 
Maar doordat de elektronenconcentraties zo dicht bij elkaar liggen,liggen 
ook de lijnen erg dicht langs de getekende lijn en snijden ze,in het aan
gegeven gebied,geen lijnen die bij een andere mangaanconcentratie behoren. 
Om de lijn voor x=0.005 te berekenen hebben we waarden van T

0 
en S

0 
be

paald door extrapolatie van de gegevens uit tabel 5-2. 
Dat theorie en experiment goed op elkaar aansluiten is duidelijk te 

zien in de figuren 5-2 en 5-5. Zowel de amplitude van het SdH-effect 
(figuur 5-2) als de plaats van de SdH-pieken (figuur 5-5) geven goed de 
overeenkomst tussen theorie en experiment weer. Om dit nogmaals te 
illustreren is in figuur 9 het gemeten SdH-effect vergeleken met een door 
de computer berekend en getekend SdH-effect. 
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de computer gegenereerd 'SdH-effect' {B). FiguurBis be
rekend met de parameters: x=o:ol ; N=3.65·1Q24 m-3 ; 

Td=5.8 K ; a.=O.O eV ; S=l.8 eV ; T
0
=1.95 K ; 5

0
=1.60 •. 

2.5 



- 46 -

Om een indruk te krijgen van de waarde van de effectieve g-factor 

is in figuur 10 g* getekend als functie van de temperatuur,berekend uit 
het theoretisch model. Dit is gedaan voor twee waarden van het magneet
veld. De waarde van de effectieve g-factor zonder magnetische interactie 

is in de figuur gestippeld weergegeven. 
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figuur 5-10: De effectieve g-factor berekend met de parameters: 
x=O.Ol ; a=O.O eV ; S=l.8 eV ; T

0
=1.95 K ; S

0
=1.60 . 
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De lijnen in figuur 5-8 liggen systematisch op volgorde. Dit kunnen 
we verklaren door aan te nemen dat de parameters a en s afhankelijk zijn 
van de mangaanconcentratie. Bij Cd1_xMnxTe is dit effect ook waargenomen, 
maar in veel mindere mate <16>. Omdat een sterke concentratie-afhankelijk
heid van de magnetische parameters nog niet eerder is waargenomen proberen 
we of we figuur 5-8 op een andere manier kunnen verklaren. Zoals al 
eerder is opgemerkt is van een aantal semimagnetische halfgeleiders be·· 
kend dat de bandafstand afhankelijk is van de mangaanconcentratie. We 
proberen nu na te gaan of dit effect misschien verantwoordelijk is voor 
het feit dat onze interactieparameters zo sterk van de mangaanconcentra
tie afhankelijk lijken te zijn. Dit doen we door bij vaste waarden voor 
a en S onze experimenten te 'fitten',waarbij we de bandafstand variären. 
Omdat we mogen aannemen dat de bandafstand voor x=0.005 vrijwel gelijk 
is aan die van Cd3As 2 kiezen we voor a en s de waarden bij deze mangaan
concentratie. We hebben bij x=0.005 echter niet één combinatie van a en 
e,maar oneindig veel en daarom nemen we als rekenvoorbeeld drie verschil
lende combinaties. In figuur 11 laten we zien welke waarden we op deze 
manier voor de bandafstand vinden. Uit deze figuur volgt dat het inder
daad mogelijk is om onze experimenten te beschrijven met één set para
meterwaarden a en B en een bandafstand die afhankelijk is van de mangaan
concentratie. Verder is duidelijk uit de figuur dat de keuze van a en s 
in ons rekenvoorbeeld van grote invloed is op het verloop van de ba~d
afstand. Aangezien het verloop van de bandafstand ons niet bekend is 
kunnen we nu nog geen uitspraak doen over het feit of we te maken hebben 
met één combinatie van a en s(onafhankelijk van x) en zo ja,met welke 
combinatie. 
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figuur 5-11 : 
Het berekend verloop van de 
bandafstand bij vaste para
meterkeuze van a en s. 



~ 

I 

- 48 -

5.3 Conclusies. 

Het hier beschreven afstudeerwerk vormt het eerste onderzoek aan 
de halfgeleider CdMnAs. We hebben aan kunnen tonen dat deze verbinding 
inderdaad behoort tot de •jonge• groep van semimagnetische halfgeleiders. 
Dit type halfgeleiders h~eft als opvallende eigenschap de zgn. exchange
interactie. We zijn in staat geweest om de invloed van deze magnetische 
interactie op het SdH-effect zowel kwalitatief als kwantitatief te be
schrijven. Samenvattend kunnen we stellen dat CdMnAs een halfgeleider 
is met interessante eigenschappen,maar met een ingewikkelde banden
structuur;twee redenen om het onderzoek aan deze halfgeleider voort 

te zetten. 

We besluiten dit hoofdstuk met het geven van enkele suggesties 

voor verder onderzoek aan CdMnAs. 
Allereerst is het van belang om meer SdH-metingen te verrichten, 
omdat het onderzoek nog in een vroeg stadium verkeert waar geldt 
dat iedere meting nieuwe informatie geeft. 

Het is de moeite waard om te proberen preparaten met een lage 
·elektronenconcentratie ( N< 2·1024 m-3 ) te bereiden. Aan deze 
preparaten is het SdH-effect te meten bij lage Landau-getallen, 
waar de irivloed van de exchange-interactie nog duidelijker te 
zien moet zijn. 

Verder is het aan te bevelen om alle verdere SdH-metingen uit 
te voeren in de superspoel ( B tot 5 Tesla ) in het temperatuur
gebied tussen 1.5 K en 25 K. 

Tot op heden is het nog niet gelukt om éénkristallen van CdMnAs 
te groeien. Als dit in de toekomst wel mogelijk wordt biedt dit 
de mogelijkheid om te onderzoeken of de anisotropie van Cd3As 2 
van invloed is op de exchange wisselwerking. 
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Het bereiden van preparaten met een nog lagere mangaanconcentratie 

(x < 0.005) biedt een aantal voordelen. Bij zeer lage mangaanconcen
tratie gedraagt CdMnAs zich misschien als een paramagneet. Dit zou 
het probleem aanzienlijk vereenvoudigen. Bovendien zullen de band
parameters bij lage mangaanconcentratie vrijwel gelijk zijn aan die 
van Cd3As 2,waardoor het aantal onbekende parameters vermindert. 
Verder is het waarschijnlijk eenvoudiger om bij lage mangaanconcen
tratie preparaten te bereiden met een lage elektronenconcentratie 
en een hoge beweeglijkheid. Ook is de kans groter om met succes 
éénkristallen te fabriceren. 

Zoals al eerder is opgemerkt is ook de bepaling van de bandafstand 
als functie van de mangaanconcentratie van groot belang. 

Verder zullen er nauwkeurige bepalingen van de concentratie mangaan 
in onze preparaten uitgevoerd moeten worden. 

Mede ten behoeve van onze experimenten zijn metingen van de mag
netisatie van CdMnAs verricht. Het i~ voor een nauwkeurige inter
pretatie van onze experimenten van belang dat deze magnetisatie
metingen worden uitgebreid tot het gehele bereik in temperatuur 
'en magneetveld dat ons ter beschikking staat. 

Tot slot merken we op dat ook optische metingen kunnen worden 
gebruikt om de magnetische wisselwerking bij CdMnAs te onderzoeken. 

Dankwoord. 

Op deze plaats wil ik iedereen bedanken die mlJ,OP welke manier dan~ 
ook,heeft geholpen tijdens mijn afstuderen. In het bijzonder wil ik 
P.A.M. Nouwens bedanken,omdat hij door de bereiding van het onderzochte 
materiaal en de vervaardiging van de preparaten een belangrijke bijdrage 
aan dit afstudeerwerk heeft geleverd. 



i 

I~ 

- 50 -

Literatuurlij st: 

1. R.Galazka :Proc. XIV Int. Conf. Phys. of Semicond. ,Edinburg(1978),p133. 
2. Y.Guldner e.a. : Solid State Comm.,33 (1980) p133. 
3. R.Delves : Proc. Phys. Soc.,87 (1966) p809. 
4. G.Bastard e.a. : J. Physique,39 (1978) p87. 
5. J.Kossut: Phys. Stat. Sol.,b78 (1976) p537. 
6. G.Bastard e.a. : Phys. Stat. Sol.,b79 (1977) p585. 
7. M.Jaczynski e.a. : Phys. Stat. Sol.,b88 (1978) p73. 
8. M.Dobrowolska e.a. : Solid State Comm.,28 (1979) p25. 
9. G.Bastard e.a. : J. Physique,C13 (1980) p1469. 

10. I.Lyapilin e.a. : Sov. Phys. Solid State,22 (1980) p118. 
11. S.Takeyama e.a. : Phys. Stat. Sol. ,b96 (1979) p413. 
12. J.Gaj e.a. : Phys. Stat. Sol. ,b89 (1978) p655. 
13. J.Gaj e.a. : Solid State Comm.,25 (1978) p193. 
14. A.Twardowski e.a. : Phys. Stat. Sol.,b96 (1979) p497. 
15. J.Gaj e.a. : Solid State Comm.,29 (1979) p435. 
16. M.Cieplak: Phys. Stat. Sol.,b97 (1980) p617. 
17. S.Oseroff e.a. : Solid State Comm.,35 (1980) p539. 
18. W.Giriat e.a. : Phys. Stat. Sol. ,a59 (1980) K79. 
19. A.Komarov e.a. :Prisma Zh. Exp. Theor. Fiz.,27 (1978) p441. 
20 .. G.Bastard e.a. : J. Physique,41 (1980) pC5-247. 
21. J.Gaj :Proc. XV Int. Conf. Phys. of Semicond.,Kyoto(1980) 

to be published. 
22. G.Landwehr: Phys. of Sol. in Int. Magn. Fields,H22. 

ed. by E.Haidemenakis (1969). 
23. J.Neve: afstudeerverslag T.H.E.,jan 1979. 
24. P.Argyres : J. Phys. Chem. Sol.,4 (1958) p19. 
25. E.Adams e.a. : J. Phys. Chem. Sol. ,10 (1959) p254. 
26. R.Dingle: Proc. Royal Soc.,A211 (1951) p517. 
27. W.Zawadzki : Phys. of Sol. in Int. Magn. Fields,H13. 

ed. by E.Haidemenakis (1969). 
28. J.Bodnar : Proc. Int. Conf. Phys. Narrow-gap Semicond.,Warsaw(1977)p311. 

29. J.Neve : intern rapport T.H.E. (1980). 



- 51 -

Literatuurlijst (vervolg) 

30. P.Wa11ace: Phys. Stat. So1.,b92 (1979) p49. 
31. J.Cremers : afstudeerverslag T.H.E.,nov 1979. 
32. P.Monen: afstudeerverslag T.H.E.,maart 1979. 
33. C.de Meijer : afstudeerverslag T.H.E. ,nov 1980. 
34. P.Verha1len : stageverslag T.H.E. ,maart 1980. 
35. R.v.d.Linden: stageverslag T.H.E.,nov 1980. 
36. R.Oornhaus e.a. : Springer tracts in modern physics 78 : 

so1id state physics. 
37. M.Dobrowo1ska: Proc. XV Int. Conf. Phys. of Semicond.,Kyoto(1980) 

to be published. 
38. M.Nawrocki,R.Ga1azka :Proc. VIII Polish Sem. Semicond. Compounds, 

Jaszowiec (1978) to be published. 


