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Wykaz oznaczeń używanych w pracy

ah – stała sieci krystalicznej dla heksagonalnej sieci MnAs,
ak – stała sieci krystalicznej dla kubicznej sieci Zn2Ge11As4,
as – stała sieci krystalicznej dla sieci krystalicznej typu NaCl,
at – stała sieci krystalicznej dla tetragonalnej sieci krystalicznej CuFeS2,
aH – współczynnik związany z liniową poprawką do anomalnego efektu Halla,
a1 – współczynnik fenomenologiczny związany z liniowym magnetooporem,
a2 – współczynnik fenomenologiczny związany z nieliniowym

magnetooporem,
αs – kąt dystorsji sieci romboedrycznej,
αk – stała kalibracyjna używana podczas wyznaczania wartości

zmiennopolowej podatności magnetycznej,
bH – współczynnik związany z kwadratową poprawką do anomalnego efektu

Halla,
B – indukcja pola magnetycznego,
BJ(y) – funkcja Brillouina,
β – wykładnik krytyczny prawa potęgowego,
ch – stała sieci krystalicznej dla heksagonalnej sieci MnAs,
ct – stała sieci krystalicznej dla sieci CuFeS2,
cλ – prędkość światła w próżni,
cH – współczynnik fenomenologiczny związany z relacją skalowania AHE,
χ0 – podatność magnetyczna paramagnetyka,
χn – n-ta harmoniczna zmiennopolowej podatności magnetycznej,
χ′n – część rzeczywista zmiennopolowej podatności magnetycznej,
χ′′n – część urojona zmiennopolowej podatności magnetycznej,
d – grubość kryształu,
d56 – nieliniowy współczynnik optyczny,
E – energia,
e – ładunek elementarny elektronu,
Eg – wartość przerwy energetycznej,
ǫ – temperatura zredukowana,
ǫ∞ – przenikalność dielektryczna ośrodka,
f – częstotliwość zmiennego pola magnetycznego,
gJ – czynnik rozszczepienia poziomów Landaua,
gs – efektywny czynnik nieporządku spinowego,
Γ – centralny punkt strefy Brillouina,
ΓS – efektywny czynnik związany ze stałą

– oddziaływania jon magnetyczny-nośnik,
γ – wykładnik krytyczny prawa potęgowego,
h – stała Plancka,
Ĥ – hamiltonian energii,
H – natężenie pola magnetycznego,
HAC – amplituda zmiennego pola magnetycznego,
HC – pole koercji histerezy magnetycznej,
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I – natężenie prądu elektrycznego przepływającego przez kryształ,
In – intensywność n-tego komponentu czasu życia pozytronów,
J – całkowity moment pędu jonu paramagnetycznego,
Jij – stała wymiany pomiędzy dwoma zlokalizowanymi momentami

magnetycznymi,
Jpd – stała wymiany pomiędzy jonem paramagnetycznym a dziurą

przewodnictwa,
JRKKY – stała wymiany dalekozasięgowego oddziaływania RKKY,
kB – stała Boltzmanna,
kF – wektor falowy Fermiego,
km – stała kalibracji magnetometru,
L – punkt w strefie Brillouina,
l – odległość między kontaktami przewodnictwa,
lc – średnia droga swobodna nośników przewodnictwa,
λ – długość fali,
λRKKY – stała zaniku oddziaływań RKKY,
λMF – stała pola molekularnego,
(λP )i – i-ta stała zaniku w rozkładzie czasu życia pozytronów,
M – namagnesowanie próbki,
MP – składowa namagnesowania związana z oddziaływaniem par spinów,
MR – namagnesowanie spontaniczne ferromagnetyka,
MS – namagnesowanie nasycenia,
m – wykładnik potęgowy magnetooporu szkła spinowego,
m – wykładnik potęgowy relacji skalowania AHE,
m0 – masa spoczynkowa elektronu,
m∗ – masa efektywna nośników przewodnictwa,
µ0 – przenikalność magnetyczna próżni,
µB – magneton Bohra,
Ni – koncentracja centrów rozpraszających nośniki przewodnictwa,
NV – liczba dolin energetycznych znajdujących się w pobliżu pasma

walencyjnego,
n – koncentracja nośników przewodnictwa,
nH – współczynnik skalowania anomalnego efektu Halla,
nm – ilość jonów magnetycznych w krysztale,
np – prawdopodobieństwo zdarzenia, iż pozytron anihiluje po czasie t,
ns – gęstość spinów na orbicie 3d jonów paramagnetycznych,
ηB – frakcja pozytronów anihilujących w objętości kryształu,
ηDj – frakcja pozytronów anihilujących w j-tym typie defektu sieci

krystalicznej,
P – stopień polaryzacji spinowej nośników ładunku elektrycznego,
pL – składowa pędu związana z anihilacją pary elektron-pozytron,
r – czynnik rozproszeniowy w efekcie Halla,
R – promień od centralnego jonu magnetycznego w krysztale,
RM – współczynnik zaproponowany przez Mydosha,
Rij – odległość między i-tym oraz j-tym jonem magnetycznym w krysztale,
RH – stała Halla,
RS – stała związana z anomalnym efektem Halla,
ρ0 – składowa tensora oporności ρxx związana z rozpraszaniem nośników

przewodnictwa na defektach sieci krystalicznej,
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ρph – składowa tensora oporności ρxx związana z rozpraszaniem nośników
przewodnictwa na drganiach sieci krystalicznej,

ρs – składowa tensora oporności związana z rozpraszaniem na nieporządku
spinowym,

ρm – składowa tensora oporności ρxx związana z rozpraszaniem nośników
przewodnictwa na domieszkach magnetycznych w sieci krystalicznej,

ρxx – składowa tensora oporności równoległa do kierunku przepływu prądu
elektrycznego przez kryształ,

ρxy – składowa tensora oporności prostopadła do kierunku przepływu prądu
elektrycznego przez kryształ,

S – parametr ilościowo opisujący spektrum Dopplera dla pozytronów,
−→
Si – spin i-tego momentu magnetycznego,
s – szerokość kryształu,
σxx – składowa tensora przewodnictwa elektrycznego równoległa do kierunku

przepływu prądu elektrycznego w krysztale,
t – czas,
T – temperatura,
TC – temperatura Curie,
TF – temperatura zamarzania,
TSG – temperatura przejścia do fazy szkła spinowego,
τ – czas życia pozytronów,
τS – czas relaksacji spinowej,
τ0 – stała relaksacji spinowej,
τav – średni czas życia pozytronów,
τn – n-ty komponent spektrum czasu życia pozytronów,
Θ – temperatura Curie-Weissa,
Uoff – składowa napięcia indukowanego w cewkach detekcyjnych magnetometru

wynikające z ich asymetrii,
Uind1 – napięcie indukowane w cewce detekcyjnej magnetometru w czasie, gdy

badany kryształ znajdował sie w dolnym położeniu,
Uind2 – napięcie indukowane w cewce detekcyjnej magnetometru w czasie, gdy

badany kryształ znajdował sie w górnym położeniu,
Usam – składowa napięcia indukowanego w cewce detekcyjnej magnetometru

przez badany kryształ,
Uxx – napięcie przewodnictwa,
Uxy – napięcie Halla,
V – objętość próbki,
v – prędkość nośników przewodnictwa,
W – parametr ilościowo opisujący spektrum Dopplera dla pozytronów,
XAF – fenomenologiczny parametr związany z obecnością obszarów

– antyferromagnetycznych w krysztale,
x – frakcja molowa odpowiedniego pierwiastka podstawieniowego,
x1 – frakcja molowa jonów paramagnetycznych oddziałująca dalekozasięgowo,
x2 – frakcja molowa jonów paramagnetycznych oddziałująca krótkozasięgowo,
y – frakcja molowa odpowiedniego pierwiastka podstawieniowego,
zj – ilość jonów magnetycznych znajdujących się na i-tej powłoce wokół

punktu centralnego w sieci krystalicznej,
zv – wykładnik krytyczny,





Wstęp

Próby wprowadzenia domieszek paramagnetycznych do materiałów półprzewodniko-
wych podjęto po raz pierwszy w latach 60-tych kiedy to wyhodowano pierwsze kryształy
mieszane Hg1−xMnxTe [1, 2, 3]. Zaowocowało to powstaniem nowej klasy materiałów
tzw. półprzewodników półmagnetycznych [4]. Materiały te otrzymywane są z reguły
na bazie matrycy półprzewodnika z grup II-VI, IV-VI lub III-V, do której dodano
pewną ilość domieszek paramagnetycznych w postaci jonów metali przejściowych lub
ziem rzadkich [5, 6, 7]. Półprzewodniki półmagnetyczne łącząc możliwość sterowania
własnościami elektrycznymi właściwe półprzewodnikom z własnościami magnetycznymi
stały się niezwykle ciekawą i dynamicznie rozwijającą się grupą materiałów. Dzięki
odkryciu ferromagnetyzmu w tych materiałach, który jest związany z dalekozasięgowymi
oddziaływaniami przenoszonymi przez nośniki ładunku materiały te stały się idealnym
układem, w którym poprzez zmianę własności elektrycznych możliwe było sterowanie
ich własnościami magnetycznymi [8].
Dalszy rozwój półprzewodników półmagnetycznych możliwy był za sprawą poja-

wienia się technik wzrostu cienkich warstw epitaksjalnych, dzięki którym przełamano
ograniczenia związane z limitowaną rozpuszczalnością jonów paramagnetycznych w
większości półprzewodników [9, 10]. Zaowocowało to pojawieniem się szeregu nowych
półprzewodników ferromagnetycznych, spośród których kryształy Ga1−xMnxAs są
najlepiej poznanym układem tego typu.
Kolejnym krokiem w rozwoju półprzewodników półmagnetycznych był gwałtowny

rozwój nanotechnologii. Materiały te odegrały i nadal odgrywają bardzo ważną rolę w tej
dziedzinie dzięki rozwojowi nowej gałęzi elektroniki zwanej spintroniką [11, 12, 13, 14].
Podstawowym, dotychczas nierozwiązanym problemem jest otrzymanie półprzewodnika
półmagnetycznego o temperaturze Curie wyższej niż temperatura pokojowa. Dotychcza-
sowo jedynie materiały zawierające ferromagnetyczne wytrącenia miały takie własności.
Z powyższych względów poszukiwanie nowych materiałów, które charakteryzują się
wysokimi temperaturami Curie jest niezwykle istotne z punktu widzenia możliwych
zastosowań.

Niniejsza praca doktorska poświęcona jest poznaniu oraz porównaniu własności
magnetycznych oraz transportowych wybranych półprzewodników półmagnetycznych.
Badane materiały należały do dwóch grup związków chemicznych tj. II-IV-V2 oraz
IV-VI układu okresowego pierwiastków zawierających różne domieszki paramagnetyczne
tj. jony Mn, Co oraz Eu. W ramach prowadzonych prac zebrano materiał doświad-
czalny dotyczący 4 związków chemicznych tj. kryształów Zn1−x(Mn,Co)xGeAs2 oraz
Cd1−xMnxGeAs2 należących do grupy II-IV-V2, a także kryształów Ge1−x−ySnxMnyTe
oraz Ge1−x−yMnxEuyTe będących przedstawicielami grupy IV-VI układu okresowego
pierwiastków.
Półprzewodniki półmagnetyczne będące przedstawicielami obu badanych grup są

słabo poznane. Głównym celem pracy doktorskiej było wyjaśnienie mechanizmów fizycz-
nych odpowiedzialnych za obserwowane własności magnetyczne. Przeprowadzono zatem
szereg badań własności półprzewodników z grupy II-IV-V2, dzięki którym wyjaśniono
przyczyny występowania w tych związkach niezwykle wysokich jak na tą grupę materia-
łów temperatur Curie o wartościach przekraczających temperaturę pokojową. Z kolei w
przypadku półprzewodników IV-VI przeprowadzono szczegółowe badania wyjaśniające
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pojawianie się w tych materiałach ferromagnetyzmu oraz uporządkowania typu szkła
spinowego. Przyprowadzono ponadto szczegółową analizę w oparciu o wybrane modele
teoretyczne, które pozwoliły na wysunięcie szeregu wniosków dotyczących fizycznych
mechanizmów związanych z obserwowanymi własnościami magnetycznymi.
Drugim celem pracy doktorskiej była charakteryzacja własności elektronowych badanych
półprzewodników półmagnetycznych. W ramach prowadzonych prac doświadczalnych
zbadano przewodnictwo elektryczne, efekt Halla oraz wpływ silnych pól magnetycznych
na własności elektryczne w/w kryształów. Wykonano zatem szereg pomiarów magneto-
transportowych, dzięki którym możliwe było wykonanie analizy w oparciu o wybrane
modele teoretyczne zjawisk magnetooporowych oraz anomalnego efektu Halla.
Większość badań doświadczalnych oraz wszystkie obliczenia teoretyczne zostały

wykonane przez autora niniejszej rozprawy samodzielnie lub przy jego aktywnym
uczestnictwie. Pomiary XRD, EDS, NMR oraz SQUID zostały wykonane przez współ-
pracowników autora.

Praca doktorska została podzielona na trzy części. Część pierwsza, składająca
się z trzech rozdziałów opisuje zagadnienia wstępne niezbędne w dalszej lekturze pracy.
W pierwszym rozdziale zamieszczono szereg informacji pochodzących z literatury na te-
mat własności strukturalnych, elektronowych oraz magnetycznych badanych materiałów
półprzewodnikowych. Z kolei w rozdziale drugim opisano szczegóły techniczne aparatury
badawczej używanej podczas badań. W rozdziale trzecim z kolei opisano wybrane zagad-
nienia teorii zjawisk magnetycznych oraz magnetotransportowych w półprzewodnikach
półmagnetycznych. Części druga oraz trzecia obejmowały oryginalne wyniki badań
własności strukturalnych, magnetycznych oraz elektronowych, uzyskane przez autora
pracy oraz współpracowników, a także ich analizę, interpretację oraz wnioski. Część
drugą składającą się z trzech rozdziałów poświęcono badaniom wybranych kryształów
należących do grupy II-IV-V2 układu okresowego pierwiastków tj. Cd1−xMnxGeAs2 oraz
Zn1−x(Mn,Co)xGeAs2. Natomiast w części trzeciej składającej się z czterech rozdziałów
opisano wyniki uzyskane dla wybranych kryształów należących do grupy IV-VI układu
okresowego pierwiastków tj. Ge1−x−ySnxMnyTe oraz Ge1−x−yMnxEuyTe. Prace doktorską
zamyka rozdział podsumowujący, w którym zawarto analizę porównawczą otrzymanych
wyników oraz końcowe konkluzje.



Cz ֒eść I

PODSTAWOWE WŁASNOŚCI WYBRANYCH ZWIĄZKÓW
PÓŁPRZEWODNIKOWYCH IV-VI I II-IV-V2; METODY
CHARAKTERYZACJI ORAZ ELEMENTY TEORII





1. WYBRANE WŁASNOŚCI ZWIĄZKÓW
PÓŁPRZEWODNIKOWYCH GRUP II-IV-V2 ORAZ IV-VI

1.1 Wprowadzenie

Związki chemiczne, których badania podjęto w niniejszej rozprawie należą do dwóch grup
kryształów, a mianowicie do grupy II-IV-V2 oraz IV-VI układu okresowego pierwiastków.
Porównanie własności magnetycznych oraz transportowych przedstawicieli powyższych
dwóch grup kryształów jest ciekawym zadaniem, ponieważ obie grupy różnią się zasad-
niczo między sobą pod wieloma względami m.in. strukturą krystaliczną, typem wiązań
chemicznych, czy strukturą elektronową.
Związki należące do grupy II-IV-V2 posiadają wiele cech właściwych materiałom III-

V tj. wiązania kowalencyjne, niewielkie masy efektywne nośników ładunku, relatywnie
duże wartości ruchliwości nośników, możliwość zmiany typu przewodnictwa oraz istnie-
nie prostej przerwy energetycznej w punkcie Γ strefy Brillouina. Zainteresowanie tymi
związkami wzrosło znacznie po odkryciu w nich interesujących własności optycznych tj.
wysokiej nieliniowej polaryzowalności oraz dwójłomności [15]. Najwyższe wartości nieli-
niowego współczynnika optycznego d56=2.36×10−10 m/V były notowane w kryształach
CdGeAs2. Dzięki temu mogą być zastosowane w konstrukcji urządzeń podwajających
częstotliwość emisji laserów operujących w średniej podczerwieni [15, 16]. Niezdegenero-
wany wierzchołek pasma walencyjnego czyni z tych materiałów możliwe efektywne źródło
spinowo-spolaryzowanych fotoelektronów [17].
Z kolei materiały półprzewodnikowe należące do grupy IV-VI charakteryzują się in-

teresującymi własnościami fizycznymi. Jedną z nich jest możliwość kontroli koncentracji
nośników w tellurku ołowiu oraz kryształach mieszanych w szerokim zakresie wartości
poprzez zmiany stechiometrii związku [18]. Materiały należące do tej grupy zostały za-
stosowane w urządzeniach optoelektronicznych takich jak lasery o zmiennej długości fali
oraz detektory działające w zakresie podczerwieni [19]. Spośród wielu materiałów należą-
cych do grupy IV-VI związki tellurków są szczególnie ciekawe ze względu na ich unikatowe
własności. W przypadku GeTe przewidziano [20] oraz zaobserwowano doświadczalnie [21]
istnienie nadprzewodnictwa w temperaturach rzędu 200 mK. Ponadto materiał ten może
znaleźć praktyczne zastosowania w pamięciach optycznych ze względu na możliwość jego
powtarzalnej transformacji z fazy amorficznej do krystalicznej za pomocą promieniowa-
nia laserowego [22]. Z kolei SnTe może być użyty w urządzeniach termoelektrycznych z
powodu znacznych wartości współczynnika Seebecka [23]. Ponadto w kryształach SnTe
odkryto istnienie zjawiska nadprzewodnictwa z temperaturami krytycznymi rzędu 2 K
[20, 24].
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1.2 Struktura krystaliczna badanych związków chemicznych

Badane w tej pracy kryształy ZnGeAs2 oraz CdGeAs2 należą do grupy II-IV-V2

Ge

Cd, Zn, Mn, Co

As

c

a

Rys. 1.1: Schemat tetragonalnej
struktury chalkopirytu.

układu okresowego pierwiastków. Materiały te sta-
nowią ważną klasę kryształów półprzewodnikowych
z powodu szeregu porządanych ze względów aplika-
cyjnych własności fizycznych. Kryształy te krystali-
zują w tetragonalnej strukturze chalkopirytu. Chemicz-
nie związek potrójny grupy II-IV-V2 jest odpowied-
nikiem grupy III-V. Z tego względu struktura chal-
kopirytu jest zbliżona do struktury blendy cynkowej
(patrz rys. 1.1). Badane w niniejszej pracy chalkopiryty
zbudowane są z kationów o różnych promieniach jono-
wych. Ich parametry sieciowe są w związku z tym różne
i wynoszą odpowiednio ZnGeAs2 (at=5.6712 Å oraz
ct=11.150 Å [25]) oraz CdGeAs2 (at=5.942(2) Å oraz
ct=11.224(2) Å [26, 27]). Ze względu na chemiczne
podobieństwo chalkopirytów do kryształów grupy III-
V kryształy ZnGeAs2 oraz CdGeAs2 mają stałą sieci
at bardzo zbliżoną do stałej sieci GaAs (at=5.6533 Å)
[25]. Dzięki dopasowaniu sieciowemu możliwa staje się
integracja związków (Cd,Zn)GeAs2 z istniejącą techno-
logią półprzewodnikową opartą na arsenku galu.
Oba związki chemiczne tj. GeTe oraz SnTe krysta-

lizują w strukturze soli kuchennej wykazującej dystorsję do struktury romboedrycznej
w niskich temperaturach. W przypadku kryształów GeTe przejście strukturalne nastę-
puje w temperaturze około 725 K [28], dla SnTe temperatura ta wynosi około 145 K
[29]. Schematycznie struktura kryształów GeTe została pokazana na rys. 1.3. Wartości
literaturowe parametrów sieciowych odpowiadające GeTe oraz SnTe wyznaczone w tem-
peraturze pokojowej wynoszą odpowiednio a=5.98 Å [30] oraz a=6.327 Å [31].

Ge, Sn,
Mn, Eu

Te

a

a

[1,1,1]

NaCl

Rys. 1.2: Schemat struktury NaCl wraz ze wskazaniem dystorsji do struktury romboedrycznej.



1. Podstawowe własności związków II-IV-V2 oraz IV-VI 19

1.3 Struktura elektronowa związków chemicznych należących

do grup II-IV-V2 oraz IV-VI

Kryształy obu badanych grup różnią się między sobą strukturą pasmową. Kryształy nale-
żące do grupy II-IV-V2 mają prostą przerwę energetyczną w punkcie Γ strefy Brillouina o
wartości odpowiednio Eg =0.53 eV dla CdGeAs2 [32, 33, 34] oraz 1.15 eV [35] dla krysz-
tałów ZnGeAs2 w temperaturze T =300 K (patrz rys. 1.3).

GeTe SnTe

0.23 eV 0.18 eV

L

0.15 eV

SS

0.18 eV

ZnGeAs2

0.53 eV 1.15 eV

G

CdGeAs2

L6

+

L6

-

Rys. 1.3: Schemat struktury pasmowej badanych kryształów należących do grupy II-IV-V2 oraz
IV-VI układu okresowego pierwiastków .

Z kolei oba badane związki chemiczne należące do grupy IV-VI układu okresowego pier-
wiastków, tj. GeTe oraz SnTe są półprzewodnikami o wąskiej przerwie energetycznej w
punkcie L strefy Brillouina o wartości odpowiednio 0.23 eV dla GeTe [36, 37, 38] oraz
0.18 eV dla SnTe [39] w temperaturze pokojowej.

1.4 Własności magnetyczne półprzewodników półmagnetycznych
należących do grup II-IV-V2 oraz IV-VI

Materiały należące do grupy II-IV-V2 zawierające jony Mn są niezwykle obiecującą
klasą półprzewodników ferromagnetycznych ze względu na obserwowane wysokie tem-
peratury Curie TC przekraczające 300 K. Dotychczas opisano w literaturze jedynie frag-
mentaryczne badania kilku ze wspomnianych związków chemicznych tj. Cd1−xMnxGeP2
[40], Zn1−xMnxSnAs2 [41, 42] oraz Zn1−xMnxGeP2 [43]. Obserwowano w nich tempe-
ratury przejść paramagnetyk-ferromagnetyk o wartościach odpowiednio 320, 329 oraz
312 K. Badania własności magnetycznych kryształów Zn1−x(Mn,Co)xGeAs2 zostały pod-
jęte po raz pierwszy w niniejszej pracy. Natomiast własności magnetyczne kryształów
Cd1−xMnxGeAs2 były juz wcześniej badane wykazując temperatury Curie znacząco prze-
kraczające temperaturę pokojową [44, 45, 46].
Możliwości tworzenia kryształów mieszanych na bazie półprzewodników IV-

VI są znaczne m.in. umożliwiają dodawanie do nich różnych jonów mody-
fikujących ich własności elektryczne (np.: Ga lub In [47, 48]) lub magne-
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tyczne (np.: Mn, Eu, Gd itd. [8]). Materiały IV-VI takie jak Sn1-xMnxTe [49],
Pb1-x-y-zSnxMnyEuzTe [50] itp. były szeroko badane pod kątem ich własności magne-
tycznych. Obserwowane w nich temperatury krytyczne są rzędu 5-20 K. Jedynym przed-
stawicielem półprzewodników półmagnetycznych należących do grupy IV-VI wykazują-
cym znacząco wyższe wartości temperatur Curie jest Ge1-xMnxTe. W materiale tym już
w pierwszych pracach z lat 60-tych i 70-tych dotyczących kryształów objętościowych
[28, 51] wskazywano wysoką temperaturę przejścia paramagnetyk-ferromagnetyk maksy-
malnie równą około 167 K dla x=0.50. Obecnie cienkie warstwy Ge1-xMnxTe wytwa-
rzane metodą MBE [52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61] są przedmiotem znacznego
zainteresowania wśród wielu grup badawczych na całym świecie. Najnowsze doniesienia
wskazują na możliwość otrzymania cienkich warstw kryształów Ge1−xMnxTe o tempera-
turze Curie przekraczającej 200 K [59, 62, 63]. Z tego względu dalsze badania poświęcone
temu materiałowi są bardzo ważne i mogą zaowocować ferromagnetycznymi kryształami
Ge1−xMnxTe z TC  300 K.



2. WYBRANE METODY CHARAKTERYZACJI KRYSZTAŁÓW

2.1 Fluorescencyjna spektroskopia rentgenowska

Analiza składu chemicznego badanych kryształów została przeprowadzona przy użyciu
spektroskopu fluorescencyjnego Tracor Xray Spectrace 5000. Urządzenie to wykorzystuje
metodę energetycznie rozdzielczej rentgenowskiej spektroskopii fluorescencyjnej (energy
dispersive X-ray fluorescence − EDXRF). Metoda ta opiera się na analizie intensywno-
ści promieniowania emitowanego przez badany kryształ. Promieniowanie wzbudzane jest
poprzez naświetlanie kryształów promieniowaniem rentgenowskim. Dzięki zastosowaniu
detektora półprzewodnikowego Si(Li) możliwe jest otrzymane informacji o energii promie-
niowania emitowanego z analizowanej próbki. Widmo energetyczne promieniowania wtór-
nego jest następnie przetwarzane za pomocą analizatora wielokanałowego. Przykładowe
spektrum fluorescencji rentgenowskiej zarejestrowane dla próbki Ge0.871Sn0.090Mn0.039Te
przedstawiono na rys. 2.1.

0 5 10 15 20 25 30 35
100

101

102

103

'
'

K }L

Te

Te

Mn
K Ge

K

Ge
K

Sn

Sn
Te

Te

Te

Sn

Ilo
sc

 z
lic

ze
n

Energia E [keV]

Ge

Te

}

'

Rys. 2.1: Przykładowe spektrum fluorescencji rentgenowskiej uzyskane dla próbki
Ge0.871Sn0.090Mn0.039Te. Na rysunku przyporządkowano piki fluorescencyjne
pochodzące od odpowiednich pierwiastków.

Eksperymentalne spektrum jest następnie analizowane w celu wyznaczenia składu che-
micznego badanego materiału. Otrzymane wyniki w postaci frakcji wagowych odpowied-
nich pierwiastków w stopie były następnie przeliczane na frakcje molowe. Niedokładność
wyznaczonego w ten sposób składu chemicznego sięga 10%.
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2.2 Dyfrakcyjna spektroskopia rentgenowska

Charakteryzacja krystalograficzna badanych kryształów została przeprowadzona za po-
mocą dyfrakcyjnej spektroskopii rentgenowskiej (XRD). Pomiary XRD zostały wykonane
przy użyciu dwóch dyfraktometrów.
W przypadku badanych kryształów z grupy II-IV-V2, ze względu na znaczną złożoność

dyfraktogramów, użyto wysoko-rozdzielczego urządzenia X’Pert PRO MPD, Panalytical
w konfiguracji Bragga-Bentano. Urządzenie to było wyposażone w detektor taśmowy
oraz monochromator Johanssona. Promieniowanie X było uzyskane za pomocą miedzia-
nej katody o linii Kα1 z λ=1.5406 Å. Użyty dyfraktometr charakteryzował się znakomitą
rozdzielczością kątową oraz dużą statystyką. Otrzymane dyfraktogramy zostały przeana-
lizowane przy użyciu programu SCANIX 2.60PC [64] pracującego w oparciu o metodę
wskaźnikowania. Otrzymane w ten sposób wyniki umożliwiły określenie jakości krysta-
licznej badanych materiałów, obecności w nich innych faz krystalograficznych oraz wy-
znaczenie ich parametrów sieciowych.
Z kolei w przypadku kryształów należących do grupy IV-VI układu okresowego pier-

wiastków użyto dyfraktometru Siemens D5000. Wzory dyfrakcyjne zostały otrzymane
poprzez naświetlanie próbki monochromatyczną wiązką promieniowania emitowanego z
katody miedzianej wytwarzającej promieniowanie rentgenowskie dla linii Kα=1.54056 Å.
Eksperymentalne spektra zostały opracowane przy pomocy metody Rietvelda, w celu
otrzymania parametrów krystalograficznych sieci. Metoda ta polega na dopasowaniu po-
zycji oraz intensywności doświadczalnego dyfraktogramu do teoretycznego spektrum.

2.3 Magnetometria

2.3.1 Magnetometr AC/DC

Pomiary zmiennopolowej podatności magnetycznej χn (n=1,2,3) oraz namagnesowania
M mierzonego w stałym polu magnetycznym zostały wykonane przy użyciu magnetome-
tru LakeShore 7000 AC Susceptometer/ DC Magnetometer. Urządzenie to pozwalało na
pomiary zarówno podatności magnetycznej, jak i namagnesowania. Możliwa więc była
przy jego użyciu szeroka charakteryzacja własności magnetycznych badanych materia-
łów. Schemat układu doświadczalnego wykorzystanego podczas pomiarów magnetycznych
przedstawiono na rys. 2.2. Układ pomiarowy widoczny na rys. 2.2 składał się z kriostatu
helowego [2] w którym zanurzony był magnes nadprzewodzący [a]. W centralnej części
kriostatu umieszczono komorę próbki [1] oraz cewki rdzeniowe [b] i [c]. Komora próbki
była chłodzona poprzez wymianę ciepła z zewnętrznym zbiornikiem helowym. Z kolei sta-
bilizacja temperatury była możliwa dzięki umieszczonemu w pobliżu próbki grzejnikowi
oporowemu [e] oraz umieszczonemu poniżej próbki termometrowi oporowemu Cernox [g].
Element grzejny oraz termometr były podłączone do regulatora temperatury LakeShore
DRC 91CA. Zastosowane urządzenie umożliwiało wykonywanie pomiarów magnetycz-
nych dla temperatur z zakresu 1.3¬T ¬ 325 K z wysoką stabilnością temperatury w
czasie pomiaru rzędu ∆T ≈ 0.005 K dla 1.3¬T ¬ 30 K, ∆T ≈ 0.01 K dla 30¬T ¬ 120 K
oraz ∆T ≈ 0.02 K dla 120¬T ¬ 325 K. Ciśnienie gazowego helu w poszczególnych komo-
rach magnetometru w czasie jego pracy było kontrolowane tj. zmniejszane przez zespół
pomp, w skład którego wchodziła pompa rotacyjna [9] oraz turbomolekularna [8] lub też
zwiększane poprzez zespół zaworów ([3] na rys. 2.2) umożliwiających dopuszczanie helu z
komory kriostatu. Układ pomiarowy umożliwiał pomiary w temperaturach niższych niż
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Rys. 2.2: Schemat przedstawiający układ pomiarowy LakeShore 7000 AC Susceptometer/DC
Magnetometer. Na rysunku zaznaczono odpowiednio: [1] wnętrze kriostatu pokazane
w powiększeniu, [2] obudowę kriostatu izolującą termicznie urządzenie, [3] zestaw za-
worów kontrolujących ciśnienie w komorach kriostatu, [4] śluzę zamykaną podczas
wymiany próbki, [5] zawór umożliwiający uzupełnianie ciekłego helu w kriostacie, [6]
zawór zbiornika helu używanego podczas pomiarów w temperaturach poniżej 4.3 K,
[7] układ przesuwający próbkę pomiędzy dwiema cewkami wtórnymi, [8] pompa tur-
bomolekularna, [9] pompa rotacyjna, [a] cewka nadprzewodząca, [b] cewka rdzeniowa
pierwotna, [c] cewki wtórne, [d] uchwyt próbki, [e] grzejnik oporowy, [f] pojemnik
próbki oraz [g] opornik Cernox spełniający rolę termometru.

4.3 K poprzez zastosowanie dodatkowego zbiornika z ciekłym helem, którego pompowanie
umożliwiało zmniejszenie temperatury do około 1.4 K.
Pole magnetyczne wytwarzane przez magnetometr było generowane przy użyciu źró-

dła prądu LakeShore 140 umożliwiającego generowanie zmiennego lub stałego pola ma-
gnetycznego w cewce pierwotnej o amplitudzie nie przekraczającej 30 Oe. Generowane
pola charakteryzowała wysoka stabilność rzędu 0.05% oraz dokładność ustawienia rzędu
1%. Generator zmiennego pola magnetycznego umożliwiał wyprodukowanie w przestrzeni
próbki pola magnetycznego o częstotliwości pomiędzy 1 Hz a 10 kHz. Z kolei stałe silne
pola magnetyczne generowane przez cewkę nadprzewodzącą mogły mieć indukcję z za-
kresu -90¬B¬ 90 kOe, generowane z dokładnością rzędu 1 Oe. Cewka nadprzewodząca
zasilana była za pomocą zasilacza bipolarnego LakeShore 610, sterowanego za pomocą
komputera. Wartość pola magnetycznego znajdującego się w przestrzeni próbki była mie-
rzona poprzez pomiar wartości natężenia prądu przepływającego przez uzwojenie cewki.
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Pomiary podatności magnetycznej

Metoda pomiaru podatności magnetycznej użyta w układzie pomiarowym zwana jest
metodą indukcji wzajemnej. Schemat układu cewek w przestrzeni otaczającej próbkę
przedstawiono na rys. 2.3. Zmiennie pole magnetyczne było generowane w cewce pier-

Cewka
pierwotna

Górna
cewka
wtórna

Dolna
cewka
wtórna

Uchwyt
próbki

Próbka

1

2

Rys. 2.3: Schemat przedstawiający przestrzeń otaczającą próbkę w magnetometrze AC zawiera-
jący układ cewek detekcyjnych oraz pobudzających wraz z pozycją próbki względem
nich.

wotnej przez źródło prądowe. Wokół próbki nawinięte były przeciwnie względem siebie
dwie cewki wtórne. Dzięki ich idealnemu nawinięciu i jednakowej długości pole magne-
tyczne indukowało w nich prądy o równej wartości ale o przeciwnym znaku. Umieszczenie
próbki pomiędzy jedną z cewek wtórnych powodowało zaburzenie równowagi i pojawie-
nie się zmiennego napięcia indukowanego w układzie cewek wtórnych. Napięcie to było
proporcjonalne do podatności magnetycznej próbki materiału znajdującego się w cewce
wtórnej. Pomiar zmiennego napięcia indukowanego w cewkach wtórnych wykonywany
był za pomocą woltomierza Lock-In EG&G 5209. Do woltomierza podłączony był sygnał
referencyjny ze źródła prądowego. Ze względu na niedoskonałość wykonania cewek wtór-
nych oraz na czynniki zewnętrzne (różnica temperatury czy ciśnienia między cewkami
wtórnymi) należy wyeliminować napięcie wnoszone przez układ cewek wtórnych Uoff . W
tym celu każdy z pomiarów przeprowadzony został w dwóch etapach. W pierwszym eta-
pie próbka znajdowała się pomiędzy dolną cewką wtórną. Wtedy napięcie odczytywane
na woltomierzu Uind będzie miało postać Uind1 = Usam + Uoff , gdzie Usam jest napięciem
indukowanym przez próbkę obecną w przestrzeni cewki. Następnie wykonuje się pomiar
umieszczając próbkę w górnej cewce wtórnej otrzymując następujące napięcie na wol-
tomierzu: Uind2 = −Usam + Uoff . Napięcie pochodzące tylko od próbki można obliczyć
zatem z zależności Usam = (Uind1−Uind2)/2. Dzięki podłączeniu do woltomierza zewnętrz-
nego odniesienia możliwy jest pomiar fazy napięcia generowanego na cewkach wtórnych
w odniesieniu do napięcia referencyjnego. Dzięki temu możliwe jest rozłożenie mierzonego
sygnału zmiennego na dwie części: rzeczywistą i urojoną. Z tego względu możliwe staje
się wyznaczenie w oparciu o dwie części napięcia zespolonej podatności magnetycznej
oraz jej części rzeczywistej i urojonej. Podatność magnetyczna χ mierzona przy użyciu
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zmiennego pola magnetycznego wyraża się następującą zależnością

χ =
αkUsam
V fHAC

, (2.1)

gdzie αk jest stałą kalibracji wynikającą z geometrii urządzenia, V jest objętością próbki,
f jest częstotliwością oraz HAC jest amplitudą zmiennego pola magnetycznego. Wzór
(2.1) uwzględnia geometryczne kształty próbki dzięki zastosowaniu współczynników od-
magnesowania, które powodują zmianę magnetycznej odpowiedzi materiału. Zastosowa-
nie metody indukcji wzajemnej umożliwia pomiar podatności magnetycznej z dokładno-
ścią rzędu 2×10−8 emu.

Pomiary namagnesowania

Pomiary momentu magnetycznego w przedstawianym układzie pomiarowym były wyko-
nywane przy użyciu metody ekstrakcyjnej tj. metody Weissa. Polega ona na pomiarze
zmiany strumienia pola magnetycznego podczas powolnego przesuwania próbki ze stałą
prędkością między cewkami wtórnymi. Pomiar ten realizowany jest dzięki użyciu wol-
tomierza całkującego napięcie indukowane na cewkach wtórnych magnetometru. Cewki
pierwotne w tych eksperymentach nie są zasilane, a woltomierz Lock-In nie jest używany.
Ze względu na fakt, iż szybkość pomiaru napięcia przez woltomierz Keithley K182 jest
wielokrotnie większa od czasu przesuwu próbki między cewkami wtórnymi, możliwe jest
wykorzystanie tego urządzenia do zsumowania napięcia w czasie t. Suma ta proporcjo-
nalna jest do momentu magnetycznego próbki M zgodnie z następującą zależnością

M = km ·
1
2

∫ 2

0
Usam(t)dt (2.2)

W celu zwiększenia dokładności eksperymentu stosuje się dwukrotne cykle pomiarowe
polegające na pomiarze napięcia przy podnoszeniu i opuszczaniu próbki. Eliminuje to do-
datkowy wkład do napięcia pochodzący od asymetrii cewek detekcyjnych. Napięcie przed
pomiarem jest odejmowane od wynikowego, co pozwala na eliminację niedokładności
związanych z efektami pochodzącymi od sił termoelektrycznych. Wyniki pomiarów były
ponadto korygowane o poprawki związane z efektami demagnetyzacji (pole magnetyczne
wewnątrz próbki może mieć inną wartość niż pole indukowane w przestrzeni cewki) oraz
o stałą kalibracji km związaną z budową urządzenia (geometrią eksperymentu). Dzięki
zastosowaniu szeregu poprawek możliwe jest wykonanie pomiarów momentu magnetycz-
nego z dokładnością rzędu 9×10−5 emu.

2.3.2 Magnetometr SQUID

Pomiary własności magnetycznych były w części wykonane za pomocą magnetometru
SQUID firmy Quantum Design o sygnaturze MPMS XL-7. Urządzenie to umożliwiało
pomiary namagnesowania w szerokim zakresie temperatur pomiędzy 4.3¬T ¬ 380 K
oraz pól magnetycznych z przedziału ± 70 kOe, dając tym samym możliwość studio-
wania magnetycznych przejść fazowych dla temperatur nieosiągalnych dla magnetome-
tru LakeShore 7000 (umożliwiającego pomiary dla T ¬ 325 K). Schemat magnetometru
MPMS XL-7 został pokazany na rys. 2.4. Układ pomiarowy przedstawiony schematycz-
nie na rys. 2.4 składał się z kriostatu helowego [1] oraz z konsoli kontrolującej wszystkie
najważniejsze parametry pracy urządzenia. Wewnątrz zbiornika zawierającego ciekły hel
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Rys. 2.4: Schemat magnetometru SQUID MPMS XL-7. Oznaczenia wprowadzone na rysunku
to odpowiednio: [1] komora kriostatu, [2] układ wymiennika gazu helowego służący
do kontroli temperatury, [3] komora próbki, [4] zbiornik na ciekły hel, [5] układ kon-
trolujący położenie próbki względem cewek detekcyjnych oraz [6] rotacyjna pompa
próżniowa.

[4] umieszczona została cewka nadprzewodząca wytwarzająca stałe pole magnetyczne w
przestrzeni próbki. Zwojnica nadprzewodząca umożliwiała wytwarzanie stałych pól ma-
gnetycznych o indukcji zawierającej się pomiędzy ± 70 kOe. Wartość indukcji pola ma-
gnetycznego wyznaczana była poprzez pomiar natężenia prądu płynącego przez cewkę.
Dokładność ustawienia pól magnetycznych w cewce nadprzewodzącej podawana przez
producenta urządzenia wynosiła odpowiednio ∆B=0.2 Oe dla pól magnetycznych o in-
dukcji poniżej 5 kOe oraz B=2 Oe dla pól wyższych. Zasilanie cewki nadprzewodzącej
realizowane jest przez zasilacz bipolarny Kepco JQE G-45M. Z kolei wartości prądu poda-
wanego na cewkę nadprzewodzącą oraz szybkość wzrostu prądu w czasie były regulowane
przez sprzężony z zasilaczem układ sterujący QD Model 1822. Kontrola temperatury była
realizowana w magnetometrze przez kilka zależnych od siebie modułów: moduł kontroli
temperatury TCM1, mostka kontrolera temperatury Model 1802R/G, kontrolera Model
1822 oraz oprogramowania komputerowego. Pomiar temperatury wykonywany jest po-
przez pomiar oporu dwóch termometrów NTC2 o ujemnym współczynniku temperaturo-
wym oporu. Schemat przestrzeni otaczającej próbkę, zawierający między innymi elementy
odpowiedzialne za kontrolę temperatury, został pokazany na rys. 2.5. Wskazania obu ter-
mometrów (patrz rys. 2.5) są używane dla temperatur powyżej 14 K, podczas gdy w

1 z j. ang.: temperature control module
2 z j. ang.: negative temperature coefficient
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Rys. 2.5: Schemat przestrzeni okalającej próbkę w magnetometrze SQUID MPMS XL-7.

niższych temperaturach tylko wskazania dolnego termometru są brane pod uwagę. Zwią-
zane jest to z faktem, iż w niskich T gradienty temperatur są niewielkie, a z drugiej
strony silne pola magnetyczne mogą prowadzić do zafałszowania wskazań górnego ter-
mometru. Czynnikiem chłodzącym przestrzeń zawierającą próbkę jest wymuszony obieg
helu we wnętrzu kriostatu. Ilość helu dostającego się do komory wymieniającej ciepło z
próbką jest kontrolowana poprzez zawór iglicowy na rys. 2.5. Kontrolę nad ilością poda-
wanego gazu sprawuje regulator przepływu gazu sprzężony z komputerem (rys. 2.4). Z
kolei czynnikiem zwiększającym temperaturę jest grzejnik oporowy umieszczony w po-
bliżu wlotu gazu helowego do komory otaczającej próbkę. Moc prądu podawanego na
element grzejny sterowana była za pomocą mostka R/G 1022. Zastosowane rozwiązania
elektroniczne gwarantują wysoką stabilność temperatury w komorze próbki rzędu 0.5 %
wskazania.
Z kolei system detekcyjny magnetometru MPMS XL-7 składał się z układu cewek

detekcyjnych SQUID, nadprzewodzącego przetwornika oraz czujnika SQUID. Układ ce-
wek detekcyjnych składał się ze zrównoważonych cewek służących do zwiększenia jed-
norodności pola magnetycznego do około 0.1%. Sygnał zbierany przez cewki odbiorcze
transportowany był do pętli SQUID przez filtrujący przekaźnik. Sygnał otrzymywany z
pętli SQUID był następnie odbierany i przetwarzany przez urządzenie odbiorcze Model
2000 VHF. Komunikacja pomiędzy komputerem a kontrolerem pętli SQUID umożliwia
akwizycję danych pomiarowych oraz zdalną jego kalibrację. Sygnał, który był odbierany
na złączu Josephsona, był proporcjonalny do momentu magnetycznego próbki znajdu-
jącej się między uzwojeniem cewki detekcyjnej. Dzięki zastosowaniu niezwykle czułego
magnetometru SQUID, możliwe było wykonanie pomiarów momentu magnetycznego z
dokładnością o dwa rzędy większą niż w przypadku metody Weissa. Dało to możliwość
wykonania dokładnych pomiarów zależności temperaturowych namagnesowania podczas
pobudzania próbki niewielkim polem magnetycznym.
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2.4 Transport elektronowy

Pomiary transportu elektronowego w badanych kryształach zostały wykonane przy po-
mocy dwóch układów doświadczalnych. Pomiary przewodnictwa oraz efektu Halla prze-
prowadzono w układzie wyposażonym w magnes rdzeniowy umożliwiający uzyskanie pól
magnetycznych o maksymalnej indukcji nie przekraczającej 15 kOe. Z kolei pomiary ma-
gnetooporu oraz anomalnego efektu Halla zostały wykonane przy użyciu układu pomia-
rowego zaopatrzonego w cewkę nadprzewodzącą umożliwiającą wytworzenie pola magne-
tycznego o maksymalnej indukcji nie przekraczającej 130 kOe. Poniżej przedstawione zo-
stały szczegółowe informacje na temat preparatyki próbek, a także układów pomiarowych
użytych podczas przeprowadzonych doświadczalnych badań magnetotransportowych.

2.4.1 Przygotowanie kryształów do pomiarów

Pomiary własności elektronowych kryształów były wykonane przy użyciu standar-
dowej metody sześcio-kontaktowej wykorzystującej prąd stały. Kryształy były cięte
przed pomiarem (za pomocą piły drutowej WS-32 minimalizującej uszkodzenia
kryształów w wyniku cięcia) na prostopadłościenne kawałki, o wymiarach około

Rys. 2.6: Schemat połączeń elektrycznych
używanych podczas pomiarów
transportowych.

8×1.5×1 mm. Pocięte w ten sposób kryształy
poddawano czyszczeniu chemicznemu oraz po-
lerowaniu mechanicznemu. W następnym etapie
powierzchnie kryształów były trawione chemicz-
nie przy użyciu roztworu Br2 oraz HBr, w pro-
porcjach 1:20. Kontakty elektryczne były przy-
gotowywane w dwóch etapach. Najpierw na-
kładano na miejsca kontaktów niewielką ilość
chlorku złotawego. Następnie złote druty były
lutowane do powierzchni próbek przy użyciu
indu. Wymiary próbek były wyznaczone za po-
mocą mikroskopu wyposażonego w ruchomy sto-
lik przesuwany przy użyciu śrub mikrometrycz-
nych. Niedokładność pojedynczego pomiaru od-
ległości x wykonanego w ten sposób była równa
0.01 mm. Tak przygotowane kryształy były następnie lutowane w uchwytach próbek ce-
lem przeprowadzenia odpowiednich pomiarów transportowych. Liniowość charakterystyki
prądowo-napięciowej każdego z kontaktów była sprawdzana przed każdym pomiarem. Ty-
powe podłączenie kontaktów elektrycznych do próbki zostało schematycznie pokazane na
rys. 2.6.

2.4.2 Układ doświadczalny do pomiarów efektów transportowych w niskich polach
magnetycznych

Pomiary własności elektronowych, składające się na pomiary oporności właściwej oraz
efektu Halla, a także ich zmian w funkcji temperatury, zostały wykonane przy pomocy
układu doświadczalnego przedstawionego na rys. 2.7. Układ doświadczalny przedstawiony
schematycznie na rys. 2.7 składał się z kriostatu z wymuszonym przepływem helu jako
czynnika chłodzącego próbkę. Zastosowany kriostat umożliwiał stabilizację temperatury
w szerokim zakresie pomiędzy 4.3 a 360 K, z dokładnością około ∆T ≈ 0.05 K. Przepływ
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Rys. 2.7: Schemat przedstawiający układ pomiarowy użyty podczas pomiarów transportowych
w niskich polach magnetycznych. Poszczególne elementy to odpowiednio: [1] zbiornik
helowy, [2] kriostat adiabatyzujący próbkę, [3] wyprowadzenie połączeń elektrycznych,
[4] magnes rdzeniowy, [5] schemat uchwytu próbki, [a] próbka, [b] termometr oporowy,
[c] hallotron, [d] grzejnik oporowy, [e] miedziany wymiennik ciepła oraz [f] zawór trzpie-
niowy regulujący przepływ helu przez kriostat.

ciekłego helu ze zbiornika [1] przez kriostat [2] realizowany był poprzez wytwarzanie pod-
ciśnienia przez zespół dwóch pomp próżniowych [6], natomiast ilość helu przepływającego
przez kriostat była kontrolowana za pomocą zaworu trzpieniowego [f]. Hel chłodził próbkę
poprzez wymiennik ciepła [e]. Czynnikiem zwiększającym temperaturę oraz umożliwia-
jącym jej precyzyjną stabilizację była zwojnica oporowa umieszczona w górnej części
wymiennika ciepła [d]. Stabilizacja temperatury była wykonywana w oparciu o cztero-
sondowy pomiar oporu wycechowanego opornika Cernox [b]. Temperatura była mierzona
oraz stabilizowana przy użyciu regulatora temperatury LakeShore DRC-93CA.
Pole magnetyczne wykorzystywane podczas pomiaru efektu Halla było generowane za

pomocą magnesu rdzeniowego [4] umożliwiającego uzyskanie pól magnetycznych o induk-
cji z zakresu -15¬B¬ 15 kOe. Zwojnica była zasilana za pomocą zasilacza bipolarnego
LakeShore 612 generującego prąd stały o natężeniach z zakresu ±25 A oraz napięcie z za-
kresu ±25 V. Sterowanie zasilacza realizowane było za pomocą sterowanego komputerowo
kontrolera LakeShore 601. Wartość indukcji pola magnetycznego w pobliżu próbki mie-
rzona była za pomocą hallotronu [c] zasilanego za pomocą zasilacza prądu stałego Unitra
ZT-980-3. Napięcie Halla proporcjonalne do pola magnetycznego rejestrowane było za
pomocą miernika Keithley K196. Błąd wyznaczenia wartości indukcji zewnętrznego pola
magnetycznego przenikającego przez badany kryształ wynosił ∆B=1 Oe.
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Do próbki przykładany był prąd stały za pomocą sterowanego komputerem wysoko-
stabilnego źródła prądu Keithley K220. Pomiary wymagały rejestracji napięcia przewod-
nictwa Uxx przy użyciu miernika Keithley K196 oraz napięcia Halla Uxy za pośrednictwem
nano-woltomierza Keithley K182. Błąd pojedynczego pomiaru wartości napięcia przewod-
nictwa Uxx był związany z niedokładnością użytego miernika oraz zmianami warunków
termodynamicznych w czasie pomiaru i wynosił ∆Uxx=1×10−5 V. Natomiast niepew-
ność pojedynczego pomiaru napięcia Halla Uxy, wykonanego za pomocą miernika K182,
wynosiła ∆Uxy =5×10−8 V. Pomiary przewodnictwa elektrycznego σxx wykonane były w
izotermicznych warunkach dla dwóch przeciwnych kierunków przykładanego prądu elek-
trycznego.

2.4.3 Układ doświadczalny do pomiarów efektów transportowych w wysokich polach
magnetycznych

Badania własności elektronowych, składające się na pomiary zależności napięć w kierun-
kach zgodnym oraz prostopadłym do kierunku przyłożonego prądu elektrycznego oraz ich
zmian w funkcji przyłożonego pola magnetycznego, zostały przeprowadzone przy użyciu
układu doświadczalnego przedstawionego na rys. 2.8. Pole magnetyczne generowane było
za pomocą magnesu nadprzewodzącego firmy Cryogenic Consultants Ltd umożliwiają-
cego wytworzenie pól o indukcji magnetycznej z zakresu −130¬B¬ 130 kOe. Zwojnica
nadprzewodząca była zasilana za pomocą zasilacza bipolarnego Lakeshore 612 generu-
jącego prąd stały o natężeniach między ±94 A przy napięciach nie przekraczających
±5 V. Zasilacz sterowany był przy pomocy kontrolera Lakeshore 601 umożliwiającego
zarówno stabilizację (z dokładnością rzędu 1 Oe), jak i płynną zmianę pola magnetycz-
nego. Kontroler zasilacza był sterowany przy pomocy komputera. Wartość indukcji pola
magnetycznego była mierzona przy pomocy hallotronu. Czujnik pola zasilany był przy
użyciu stabilizowanego źródła prądu Chempion ZP-01 prądem o natężeniu 75 mA, któ-
rego wartość rejestrowano przy użyciu multimetru Keithley K199. Napięcie hallotronu
(proporcjonalne do przyłożonego pola magnetycznego) było mierzone przy pomocy wol-
tomierza Keithley K196, a następnie rejestrowane przy użyciu komputera.
Zastosowany układ wyposażony był w kriostat helowy umożliwiający wykonywanie

pomiarów w szerokim zakresie temperatur pomiędzy 1.4¬T ¬ 180 K. Kriostat ten wy-
korzystywał w celu chłodzenia próbki wymuszony podciśnieniem przepływ helu (uzy-
skiwanym poprzez pompy próżniowe). Z kolei rolę czynnika stabilizującego temperaturę
odgrywała zwojnica oporowa, której moc grzewcza była kontrolowana poprzez stabili-
zator temperatury LakeShore 332. Pomiar temperatury w pobliżu próbki polegał na
cztero-sondowym pomiarze oporu wyskalowanego opornika CGR (Carbon Glass Resi-
stor). Temperatura próbki (mierzona przez stabilizator temperatury) była rejestrowana
w czasie pomiaru przez komputer.
Do próbek przykładany był prąd stały przy użyciu stabilizowanego źródła prądu Ke-

ithley K220. W czasie pomiaru rejestrowano cztery napięcia: po dwa napięcia przewodnic-
twa Uxx oraz napięcia Halla Uxy. Umożliwiało to sprawdzenie jednorodności elektrycznej
próbki oraz zwiększało statystyczną dokładność przeprowadzanych pomiarów. Napięcia
przewodnictwa były rejestrowane przy pomocy woltomierzy Keithley K2000. Natomiast
znacznie mniejsze napięcia Halla były mierzone przy użyciu nano-woltomierzy Keithley
K182. Wszystkie mierzone wielkości napięć elektrycznych były następnie rejestrowane
przy użyciu komputera.
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Rys. 2.8: Schemat przedstawiający układ pomiarowy użyty podczas pomiarów transportowych
w wysokich polach magnetycznych. Poszczególne elementy symbolizują odpowiednio:
[1] powiększenie uchwytu próbki, [2] cewkę nadprzewodzącą, [3] uchwyt próbki, [4]
kriostat helowy, [5] zawór umożliwiający odpompowanie przestrzeni wokół kriostatu,
[6] kable dostarczające prąd do cewki nadprzewodzącej, [7] zawór sterujący ilością helu
podawanego do kriostatu w celu obniżania temperatury próbki, [8] wyprowadzenie po-
łączeń elektrycznych [9] instalacja odprowadzająca gazowy hel, [10] pompa próżniowa
wymuszająca przepływ ciekłego helu przez kriostat [a] izolacja kabli, [b] hallotron, [c]
próbka oraz [d] termometr oporowy.

2.5 Spektroskopia anihilacji pozytronów

2.5.1 Wprowadzenie

Zespół metod, zwanych spektroskopią anihilacji pozytronów umożliwia eksperymentalne
badania parametrów defektów, które tworzą otwartą objętość w sieci krystalicznej3. W
metodach tych podstawowym czynnikiem próbkującym tego typu defekty są pozytrony.
Metody badawcze oparte o użycie pozytronów wykorzystują dwie ich podstawowe cechy.
Pierwszą z nich jest posiadanie dodatniego ładunku a druga to uleganie anihilacji pod
wpływem zderzenia z elektronem. Pozytrony są odpychane przez dodatnio naładowane
jądra atomowe poprzez siły kulombowskie i ulegają lokalizacji w ujemnie naładowanych
lub neutralnych lukach sieci krystalicznej (ze względu na niższą gęstość ładunku dodat-
niego w tego typu defektach). Lokalizacja pozytronu w luce powoduje zwiększenie czasu

3 Pomiary te zostały wykonane w Laboratorium PozytronowymWydziału Fizyki Stosowanej Politech-
niki Helsińskiej w czasie stażu, który autor pracy odbył pod kierunkiem dr F. Tuomisto, w okresie od
sierpnia do października 2007 r.
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jego życia. Dzięki pomiarom czasu życia pozytronu można identyfikować rodzaje luk w
sieci krystalicznej. Anihilacja pozytronu z ruchomym elektronem powoduje (ze względu
na spełnienie zasady zachowania pędu i energii) poszerzenie dopplerowskie energii fotonu
emitowanego w trakcie anihilacji o wartość rzutu momentu pędu elektronu na kieru-
nek emitowanego fotonu. W związku z tym eksperymentalnie obserwuje się poszerzenie
Dopplera spektrum emitowanych w trakcie anihilacji kwantów γ o energii zbliżonej do
511 keV. Jakościowy opis poszerzenia Dopplera linii 511 keV daje możliwość identyfi-
kacji otoczenia chemicznego luki w sieci krystalicznej, w której doszło do anihilacji pary
elektron-pozytron. Specjalistyczna literatura poświęcona teorii pozytronów w ciałach sta-
łych oraz metodom eksperymentalnym wykorzystywanym w badaniach [65], opisuje w
sposób szczegółowy te zagadnienia. Spośród szeregu metod bazujących na wykorzystaniu
pozytronów do badań ciał stałych w niniejszej pracy zostały zastosowane dwie metody,
a mianowicie spektroskopia czasu życia pozytronów oraz pomiar poszerzenia Dopplera
kwantów γ emitowanych podczas anihilacji pary elektron-pozytron.
Badania kryształów objętościowych przeprowadza się umieszczając źródło pozytro-

nów pomiędzy dwoma identycznymi płaskimi powierzchniami tego samego kryształu.
Typowo pozytrony otrzymywane są w wyniku rozpadu promieniotwórczego izotopu
22Na→ 22Ne+ e++ γ(1.28 MeV). Aktywności promieniotwórcze stosowanych źródeł są
z reguły niewielkie i wynoszą około 20-30 µCi. Kwant γ emitowany podczas rozpadu β+

izotopu 22Na wykorzystywany jest w eksperymentach jako sygnał rozpoczynający pomiar
czasu życia pozytronów. Materiał radioaktywny umieszczany jest zwykle w folii alumi-
niowej lub niklowej w celu uniknięcia skażenia badanych kryształów. Ściśnięcie źródła
promieniotwórczego między dwoma fragmentami próbki powoduje, że wszystkie pozy-
trony przedostają się do objętości badanego kryształu. W ciele stałym pozytron, w czasie
1-3 ps, traci swoją energię kinetyczną poprzez procesy jonizacyjne oraz wzbudzenia elek-
tronów walencyjnych, a także poprzez wzbudzenia par elektron-dziura i emisje fononów.
Czas relaksacji uznaje się za zaniedbywalnie mały, w porównaniu z typowymi czasami
życia w objętości kryształów wynoszącymi około 200 ps. Pozytron, który wytracił energię
kinetyczną dyfunduje w krysztale zachowując się jak swobodny nośnik ładunku. W wy-
niku dyfuzji pozytron może anihilować w objętości kryształu, lub też zostać zlokalizowany
i anihilować w luce sieci krystalicznej emitując dwa kwanty γ o energii 511 keV. Fotony
emitowane w procesie anihilacji pozytronu są wykorzystywane w doświadczeniach jako
sygnały informujące o końcu życia pozytronu. Natomiast znajomość energii tych fotonów
jest wykorzystywana w eksperymentach poszerzenia Dopplera.

2.5.2 Metody eksperymentalne

Pomiary czasu życia pozytronów oraz poszerzenia Dopplera energii kwantu γ, przeprowa-
dzone w ramach tej pracy, zostały wykonane za pomocą układu doświadczalnego przed-
stawionego na rys. 2.9. Pomiary kryształów objętościowych wykonane zostały dla próbek
o wymiarach 5× 5× 1 mm. Powierzchnia próbki przed pomiarem była poddana polerowa-
niu oraz trawieniu chemicznemu. Dwa identyczne fragmenty próbki wraz z umieszczonym
między nimi źródłem pozytronów były umieszczone w metalowym chwytaku zapewnia-
jącym stabilność oraz wymianę ciepła z elementami zmieniającymi temperaturę podczas
pomiaru. Kryształy w czasie pomiarów znajdowały się w komorze próżniowej adiabaty-
zującej przestrzeń próbki od czynników zewnętrznych. Regulacja temperatury była re-
alizowana poprzez układ stabilizacyjny podłączany do grzejnika oporowego. Czynnikiem
chłodzącym próbkę był element termoprzewodzący sprzężony z pompą kriogeniczną. Za-
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Rys. 2.9: Schemat układu pomiarowego zastosowanego do pomiarów pozytronowych. Układ
składał się z: [1] szybkich scyntylatorów wraz z elektroniką wykorzystywanych w po-
miarze czasu życia pozytronów, [2] układu wykorzystującego 2 germanowe detektory
promieniowania γ wraz z elektroniką umożliwiający pomiar energii fotonu w pomiarze
przesunięcia Dopplera, [3] układu pomp próżniowych oraz [4] pompy kriogenicznej.

stosowany układ chłodzący pracował w zamkniętym obiegu helowym i umożliwiał uzyski-
wanie temperatur rzędu 10 K. Z kolei układ grzejny umożliwiał wykonywanie pomiarów
w temperaturach rzędu 600 K.
Pomiary czasu życia pozytronów wykonane zostały przy użyciu dwóch szybkich liczni-
ków scyntylacyjnych sprzężonych z fotopowielaczami i ustawionych kolinearnie. Pierwszy
z liczników był dostrojony do rejestracji fotonów (o energii 1.27 MeV) towarzyszących kre-
acji pozytronu. Natomiast drugi z liczników ustawiono odpowiednio do rejestracji kwan-
tów γ o energii 511 keV towarzyszących anihilacji pozytronów. Dzięki sprzężeniu liczni-
ków z detektorami czasowymi możliwy stał się pomiar czasu życia pozytronu w krysztale.
Sygnał z detektorów czasowych był przetwarzany na postać cyfrową w analizatorze am-
plitudowym. Dane w postaci zmodulowanego sygnału należało skonwertować, a następnie
przy użyciu wielokanałowego analizatora pulsacyjnego przesłać do komputera w postaci
spektrum. Typowe spektrum czasu życia pozytronów liczyło między 1-5× 106 zliczeń.
Eksperyment ten wymagał, żeby w krysztale jednocześnie nie był obecny więcej niż jeden
pozytron. W przypadku jednoczesnej obecności w krysztale większej liczby pozytronów
zachodziłoby niebezpieczeństwo mieszania się fotonów kreacji i anihilacji pochodzących
od różnych cząstek, a co za tym idzie zafałszowania wyników pomiaru. Zebranie dużej
statystyki wymagało wydłużenia pomiaru do kilku godzin. Przykładowe spektrum czasu
życia pozytronów dla dwóch wybranych próbek zamieszczono na rys. 2.10.
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Rys. 2.10: Przykładowe spektrum czasu życia pozytronów uzyskane dla próbek
Ge0.794Sn0.091Mn0.115Te oraz Zn0.922Mn0.078GeAs2.

Eksperymentalne spektrum czasu życia pozytronów może być opisane jako prawdopodo-
bieństwo np zdarzenia polegającego na tym, że pozytron przeżyje czas t. Prawdopodo-
bieństwo takie ma postać wykładniczą i opisywane jest następującym wyrażeniem

−
dnp(t)
dt
=
N+1
∑

i=1

Ii(λP )i exp[−(λP )it], (2.3)

gdzie Ii oraz λi są intensywnościami oraz stałymi zaniku i-tego składnika spektrum.
W praktyce często stosowanym do analizy spektrum parametrem jest średni czas życia
pozytronów τav zdefiniowany jako środek masy spektrum i opisywany wzorem (2.4)

τav =
∫

∞

0
dt · t

(

−
dnp
dt

)

=
N+1
∑

i=1

Iiτi, (2.4)

gdzie τi= (λP )−1i to czas życia pozytronów w i-tym stanie. Średni czas życia pozytronów
jest najbardziej wiarygodną oraz dokładnie wyznaczoną (z dokładnością rzędu 1 ps) wiel-
kością.
Technika ta poza swoimi wyjątkowymi zaletami posiada także kilka ograniczeń. Eks-

perymentalne spektrum jest złożeniem spektrum teoretycznego oraz funkcji Gaussa roz-
dzielczości detektorów (o szerokości połówkowej rzędu 200 ps). Ponadto część pozytronów
(od 5 do 10%) nie dociera do badanego kryształu a anihiluje w materiale źródłowym. Z
tego względu podczas obróbki numerycznej danych muszą zostać wprowadzone dodat-
kowe komponenty związane z anihilacjami w materiale źródłowym. Przez te trudności
eksperymentalne oraz występowanie zmiennego szumu możliwe było rozróżnienie jedynie
od 1 do 3 różnych komponentów czasu życia pozytronów. Rozróżnienie między kompo-
nentami τ1 oraz τ2 jest możliwe w przypadku, gdy zachodzi warunek (λP )1/(λP )2> 1.5.
W przypadku pozytronów w ciele stałym często zakłada się, iż anihilacje zachodzą w
objętości ciała stałego (charakteryzowanej przez czas τB) oraz w j różnych lukach sieci
krystalicznej. Przy takim założeniu średni czas życia pozytronów τav może być zapisany
w postaci (2.5)

τav = ηBτB +
∑

j

ηDjτDj , (2.5)
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gdzie ηB oraz ηj są frakcjami pozytronów anihilującymi odpowiednio w objętości kryształu
oraz w j-tym defekcie. W oparciu o równanie (2.3) możliwe jest dokonanie dekompozy-
cji spektrum na komponenty. Uzyskane poprzez dekompozycję czasy życia pozytronów
umożliwiają identyfikacje poszczególnych defektów oraz określenie ich koncentracji. Ze
względu na zmniejszoną gęstość elektronów w luce sieci krystalicznej w porównaniu z
objętością kryształu czas życia pozytronu w takim defekcie będzie spełniał zależność
τDj >τB. Wartość τB w modelu, w którym pozytrony anihilują w jednym typie defektów
oraz w objętości kryształu wyraża się następującym wzorem

τB = τ1τ2/(τ1 + τ2 − τav). (2.6)

Spełnienie warunku τav>τB daje podstawę sądzić, iż w badanym krysztale obserwujemy
anihilacje pozytronów w lukach sieci krystalicznej.
Druga z metod zastosowanych do charakteryzacji badanych kryształów wykorzystuje

przesunięcie Dopplera energii kwantu γ emitowanego w czasie anihilacji pary elektron-
pozytron. Elektron anihilujący z pozytronem posiada niezerowy moment pędu. Powo-
duje to przesunięcie linii 511 keV o ∆Ey =0.5cλpL, gdzie pL jest wzdłużną składową pędu
pary electron-pozytron z kierunkiem propagacji fotonu powstałego w wyniku anihilacji.
Zakłada się, że pęd pozytronu jest zaniedbywalnie mały w porównaniu z elektronem,
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Rys. 2.11: Przykładowe spektrum przesunięcia Dopplera energii kwantu γ emitowanego w cza-
sie anihilacji par elektron-pozytron dla próbki Ge0.794Sn0.091Mn0.115Te. Ukośne linie
zaznaczają obszar brany do obliczeń parametrów charakterystycznych spektrum S i
W opisujących ilościowo zmiany kształtu spektrum.

ponieważ wytracił on jego większość na początku swego życia. Dzięki możliwości dokład-
nego zmierzenia energii kwantu γ możliwe jest określenie otoczenia chemicznego luki, w
której zlokalizowany był anihilujący pozytron. Pomiar energii fotonów dokonywany był
przy użyciu detektorów Ge o rozdzielczości rzędu 1 keV dla energii rzędu 511 keV. Sy-
gnał z detektorów był następnie wzmacniany (patrz rys. 2.9) i przetwarzany w układzie
dyskryminatora. W niniejszej pracy nie była użyta metoda koincydencyjna polegająca na
pomiarze obu fotonów emitowanych w trakcie anihilacji. Obwód koincydencyjny był więc
podłączony do jednego detektora. Następnie sygnał był podawany do licznika i rejestro-
wany na komputerze przy pomocy wielokanałowego analizatora. Przykładowe spektrum
poszerzenia Dopplera uzyskane dla próbki Ge0.81Sn0.08Mn0.11Te przedstawia rys. 2.11.
Eksperymentalne spektra opisywane są ilościowo przez parametry kształtu S oraz W .
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Parametr S opisuje ilościowo frakcję pozytronów anihilujących z elektronami o niewiel-
kiej składowej pędu pL< 0.4 a.u. (pL< 3× 10−3m0cλ), gdzie m0 jest masą elektronu a cλ
prędkością światła w próżni. Definiowany jest jako stosunek ilości zliczeń w centralnym
rejonie spektrum (patrz rys. 2.11) do całkowitej ich ilości w linii. Natomiast parametr
W jest powiązany z frakcją pozytronów anihilujących z elektronami o dużej składowej
pędu zawartej w przedziale 1.5¬ pL¬ 4 a.u. (3× 10−3m0cλ<pL< 10× 30−3m0cλ). Tak
zdefiniowane parametry obliczane były dla okien energetycznych równych odpowiednio
0.7 keV dla parametru S oraz 2.6 − 7.5 keV dla parametru W . Wartości bezwzględne
parametrów S oraz W nie mają prostego fizycznego sensu, ponieważ zależą od szeregu
parametrów eksperymentalnych. Natomiast zmiany ich wartości dają podstawę do wnio-
skowania o zmianach fizycznych własności luk w sieci krystalicznej. W przypadku obser-
wacji anihilacji pozytronów w lukach sieci krystalicznej obserwuje się wzrost parametru
S i jednoczesny spadek wartości W . Ze względu na definicję parametr W jest bardziej
wrażliwy na otoczenie chemiczne badanych defektów.



3. ELEMENTY TEORII ZJAWISK MAGNETYCZNYCH ORAZ
MAGNETOTRANSPORTOWYCH W ROZCIEŃCZONYCH
PÓŁPRZEWODNIKACH PÓŁMAGNETYCZNYCH

3.1 Oddziaływania magnetyczne w rozcieńczonych magnetykach

Półprzewodniki należące do grup II-IV-V2 oraz IV-VI są diamagnetykami o podatno-
ści magnetycznej rzędu χ≈−10−7 emu/g. Umieszczenie jonów metali przejściowych lub
ziem rzadkich w tych materiałach prowadzi do zupełnie nowych własności magnetycznych
powstałych półprzewodników półmagnetycznych. Zmiany temperaturowe części rzeczywi-
stej liniowej podatności magnetycznej χ′1 dla półprzewodnika półmagnetycznego opisane
się prawem Curie-Weissa w następującej postaci

χ
′

1(T ) =
C

T −Θ
+ χdia, gdzie Θ =

S(S + 1)
3kB

N
∑

i=1

ziI(Ri), (3.1)

gdzie C = g2µ2BS(S + 1)ȳM jest stałą Curie, Θ jest paramagnetyczną temperaturą Curie
(temperaturą Curie-Weissa), g jest efektywnym współczynnikiem rozszczepienia spino-
wego, S jest liczbą spinową jonów paramagnetycznych, kB jest stałą Boltzmana, zi jest
ilością sąsiadów paramagnetycznych znajdujących się na i-tej powłoce w sieci krysta-
licznej, I(Ri) jest całką wymiany pomiędzy jonem centralnym a jego paramagnetycznymi
sąsiadami zajmującymi pozycje na i-ej powłoce w sieci krystalicznej, µB jest magnetonem
Bohra, a ȳM jest koncentracją jonów magnetycznych w krysztale.

3.1.1 Opis teoretyczny układów rozcieńczonych magnetyków o dużym nieporządku
magnetycznym

W układach rozcieńczonych magnetyków (tj. CuMn lub AuFe o przewodnictwie metalicz-
nym [66]) najważniejszym mechanizmem odpowiedzialnym za przenoszenie oddziaływań
magnetycznych między jonami paramagnetycznymi są swobodne nośniki ładunku elek-
trycznego. Podobna sytuacja zachodzi w półprzewodnikach półmagnetycznych, w których
poprzez silną degenerację lub domieszkowanie uzyskuje się duże koncentracje dziur prze-
wodnictwa rzędu 1020 cm−3 umożliwiające obserwację ferromagnetyzmu przekazywanego
przez swobodne nośniki ładunku [8]. Dalekozasięgowe oddziaływania magnetyczne, w
których pośredniczą nośniki ładunku są nazywane oddziaływaniami RKKY1 [67, 68, 69].
Znak stałej wymiany w tym oddziaływaniu oscyluje w funkcji odległości między jonami
paramagnetycznymi zgodnie z równaniem (3.2) [67, 68, 69]

JRKKY (Rij) = NV
m∗J2pda

6
sk
4
F

32π3h̄2
×
sin(2kFRij)− 2kFRij cos(2kFRij)

(2kFRij)4
, (3.2)

1 nazwane od nazwisk odkrywców: RKKY - Ruddermana, Kittla, Kasuyi i Yoshidy
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gdzie NV jest liczbą dolin energetycznych znajdujących się w pobliżu pasma walencyj-
nego, m∗ jest masą efektywną nośników przewodnictwa, Jpd jest całką wymiany po-
między jonem paramagnetycznym a dziurą przewodnictwa, as jest stałą sieci kryształu,
kF = (3π2n/NV )1/3 jest wektorem falowym na poziomie Fermiego, n jest koncentracją
nośników, oraz Rij jest odległością między i-tym oraz j-tym jonem magnetycznym w
krysztale. Aby uprościć obliczenia założono średni dystans między jonami Mn przybli-
żony zależnością Rij ≈R = (3a3/4πx)1/3.
Zależność znaku stałej oddziaływania od odległości między jonami magnetycznymi

daje możliwość współistnienia w mikroskali ferromagnetyzmu i antyferromagnetyzmu.
Może to prowadzić do powstania nowego typu uporządkowania tj. szkła spinowego, któ-
rego manifestacją jest zamarzanie momentów magnetycznych jonów paramagnetycznych
w losowych pozycjach (często sfrustrowanych). Proces ten zachodzi wraz z obniżaniem
temperatury poniżej TSG, będącej temperaturą magnetycznego przejścia do fazy szkła
spinowego. W przypadku roztworów stałych, w których w niemagnetycznej matrycy (np.
Cu, Au) rozpuszczono niewielką ilość jonów paramagnetycznych (np. Mn, Fe) o koncentra-
cjach molowych mniejszych niż 1% obserwowano występowanie fazy szkła spinowego [70].
Dla wyższych zawartości jonów paramagnetycznych często obserwowano fazę ferro- lub
antyferromagnetyczną, w zależności od tego, jakiego znaku oddziaływania były silniejsze
dla danego przypadku. Dla koncentracji jonów paramagnetycznych przejściowych między
tymi dwiema sytuacjami obserwowano współistnienie fazy ferromagnetycznej w tempera-
turach wysokich oraz fazy szkła spinowego w niskich temperaturach (tzw. reentrant spin
glass - RSG) [71]. Typ obserwowanego uporządkowania magnetycznego jest w rozcień-
czonych magnetykach determinowany przez znak stałej sprzężenia JRKKY . Możliwe jest
jednak występowanie w takich materiałach także bezpośrednich, krótkozasięgowych me-
chanizmów przenoszących oddziaływania magnetyczne tj. oddziaływania wymiany bez-
pośredniej, czy też nadwymiany obserwowane jednocześnie z oddziaływaniami RKKY
(np. w PdFeMn [72]).
Czynnikiem niezbędnym, aby uporządkowanie ferromagnetyczne oraz antyferroma-

gnetyczne mogły współistnieć jest to, iż w rozcieńczonym magnetyku jony paramagne-
tyczne znajdują się w losowych odległościach względem siebie. Umożliwia to występowa-
nie lokalnych zmian znaku stałej wymiany JRKKY w materiale półmagnetycznym. Aby
taka sytuacja mogła zaistnieć niezbędny jest zatem nieporządek magnetyczny. W bada-
nych półprzewodnikach jest on związany z losowością pozycji jonów paramagnetycznych
w matrycy półprzewodnikowej umożliwiającej wahania odległości między nimi. Prace
teoretyczne wskazują, iż w rozcieńczonych materiałach magnetycznych powstawanie upo-
rządkowania typu szkła spinowego jest preferowane, ponieważ rozkład prawdopodobień-
stwa ustawienia równoległego oraz anty-równoległego momentów magnetycznych jonów
paramagnetycznych jest symetryczny [73].
Jednym z pierwszych modeli teoretycznych opisujących fizyczne mechanizmy prowa-

dzące do powstawania uporządkowania typu szkła spinowego w rozcieńczonych magnety-
kach był model zaproponowany przez Edwardsa i Andersona (EA) w 1975 r. [74, 75]. W
modelu tym rozpatrywano nieuporządkowany układ klasycznych spinów (~Si=∞) oddzia-
łujących ze sobą za pomocą oddziaływań bezpośrednich. Model ten, bazujący na teorii
pola molekularnego, umożliwiał wykazanie możliwości istnienia fazy szkła spinowego w
układzie periodycznej sieci krystalicznej, w której klasyczne momenty magnetyczne są
sprzężone poprzez oddziaływanie wymiany typu Heisenberga dane równaniem (3.3)

Ĥ = −
∑

i,j

Jij ~Si ~Sj , (3.3)
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gdzie Jij jest stałą wymiany między poszczególnymi momentami magnetycznymi. Sumo-
wanie w tym układzie odbywa się po parach najbliższych sąsiadów. Rozkład prawdopodo-
bieństwa wartości stałych oddziaływań opisany jest w tym modelu przez rozkład Gaussa.
Niestety model ten nie umożliwiał zastosowania go do opisu innych typów uporządkowa-
nia magnetycznego. Ponadto nie były w nim uwzględnione dalekozasięgowe oddziaływania
magnetyczne typu RKKY. Pomimo wad model ten wraz z szeregiem rozwinięć znalazł
zastosowanie do opisu szeregu szkieł spinowych.
Rozwinięciem modelu EA był model teoretyczny zaproponowany przez Sherringtona

i Kirkpatricka (SK) w 1975 r. [76, 77]. W modelu tym rozkład prawdopodobieństwa war-
tości stałej sprzężenia Jij był obliczany w oparciu o teorię średniego pola przypadkowego
(MRF2) zaproponowaną przez Kleina w 1968 r. [78, 79]. Parametry kształtu krzywej roz-
kładu prawdopodobieństwa Jij były w tym modelu wykorzystane w celu wyznaczenia
granicy faz. Zasadniczą wadą modelu MRF było to, iż nie brano w nim pod uwagę dys-
kretności sieci krystalicznej.
Rozwinięciem modelu MRF uwzględniającym fakt, że sieć krystaliczna jest układem

dyskretnym był model zaproponowany przez Sherringtona i Southerna (SS) w pracy [80].
Model SS jest kwantową wersją modelu EA, w którym uwzględniono dalekozasięgowe
oddziaływania magnetyczne typu RKKY. Posługując się hamiltonianem, który wyra-
żony jest równaniem (3.3), model SS zakłada istnienie rozkładu Gaussa siły oddziaływań
magnetycznych o szerokości połówkowej ∆J oraz wysokości J0 danych następującymi
wzorami

J0 = x
N
∑

j=1

zjJ̄(Rj), (3.4)

(∆J)2 = (x− x2)
N
∑

j=1

zj J̄2(Rj) + x2
N
∑

j=1

z2j [J̄2(Rj)− J̄
2(Rj)]. (3.5)

Pierwszy człon równania (3.5) opisuje nieporządek magnetyczny w materiale, natomiast
drugi z członów jest związany z nieporządkiem niemagnetycznym. W równaniu (3.5) po-
minięto trzeci człon [81] związany z korelacjami między nieporządkiem magnetycznym i
niemagnetycznym. W odróżnieniu od modelu SK, w modelu SS oddziaływania magne-
tyczne nie mają nieskończonego zasięgu. Jest to istotne, ponieważ w rzeczywistych ma-
teriałach zasięg oddziaływania RKKY jest silnie limitowany przez wartość średniej drogi
swobodnej nośników ładunku elektrycznego. Ograniczenie zasięgu oddziaływań magne-
tycznych jest realizowane w modelu SS poprzez wprowadzenie eksponencjalnego zaniku
oddziaływań kontrolowanego parametrem zaniku λRKKY . W związku z tym zależność
stałej oddziaływania JRKKY , uśredniona ze względu na nieporządek niemagnetyczny, wy-
rażona jest następującymi wzorami w zależności od R

J̄(R) = JRKKY (R), R < λRKKY , (3.6)

J̄(R) = JRKKY (R) exp

(

−
R − λRKKY
λRKKY

)

, R > λRKKY , (3.7)

gdzie stała oddziaływania JRKKY (R) jest wyrażona równaniem (3.2). Aby móc wyzna-
czyć wartości ∆J niezbędne jest wyrażenie opisujące J2, które dane jest następującymi
wzorami

J̄2(R) = J2RKKY (R), R < λRKKY (3.8)

2 z j. ang.: mean random field
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J̄2(R) = J2RKKY (R) exp

(

− 2
R− λRKKY
λRKKY

)

+
1
2

(

m∗J2sda
6
0k
4
FN

32π3h̄2

)2 1 + 4k2FR
2

(2kFR)8
×

×

[

1− exp

(

− 2
R− λRKKY
λRKKY

)]

, R > λRKKY (3.9)

Model ten jest szczególnie ważny w przypadku układów, w których obserwuje się za-
równo uporządkowanie ferromagnetyczne oraz szkła spinowego. W oparciu o model SS
możliwe jest oszacowanie wartości temperatur krytycznych materiału tj. temperatury
Curie-Weissa Θ, temperatury Curie TC oraz temperatury przejścia do fazy szkła spino-
wego TSG w oparciu o następujące zależności

Θ =
2S(S + 1)x
3kB

J0, (3.10)

TC =
2S(S + 1)J0
3kB

(

1 +

[

1−
3

S(S + 1)

(∆J
J0

)2
]1/2)

, (3.11)

TSG =
2∆J
3kB
[S2(S + 1)2 + S(S + 1)/2]1/2. (3.12)

Model SS wraz z modyfikacjami do konkretnych przypadków został zastosowany do opisu
fazy szkła spinowego w wielu materiałach. Przykładem są kryształy mieszane należących
do grupy IV-VI układu okresowego pierwiastków zawierających mangan tj. Sn1−xMnxTe
oraz Pb1−x−ySnxMnyTe, w których doświadczalnie stwierdzono współistnienie uporząd-
kowania ferromagnetycznego oraz szkła spinowego w zależności od ilości jonów magne-
tycznych oraz koncentracji nośników.

3.1.2 Analiza jakościowa dynamicznych własności magnetycznych

Parametrem, który ilościowo opisuje zależność częstotliwościową temperatury zamarzania
TF , zdefiniowanej jako pozycja maksimum w zależności podatności magnetycznej χ′1, jest
parametr R zaproponowany przez Mydosha [70]:

RM =
∆TF

TF · log(∆f)
. (3.13)

Zależność temperatury zamarzania TF od częstotliwości może być analizowana w opar-
ciu o prawo potęgowe [82] zgodnie z wzorem (3.14)

τS = τ0 ·

[

TF − TSG
TSG

]zν

, (3.14)

gdzie τ jest czasem relaksacji odpowiadającym odwrotności częstotliwości zewnętrznego
pola magnetycznego (τ =1/f), τ0 jest stałą opisującą czas relaksacji spinowej, zν jest
wykładnikiem krytycznym, a TSG odpowiada temperaturze zamarzania TF wyznaczonej
w warunkach nieskończenie małej częstotliwości f→ 0 (τ→∞).
Krótkozasięgowe sprzęganie momentów magnetycznych w fazie szkła spinowego jest

zaburzane przez fluktuacje termiczne, co prowadzi do powstania nieliniowości w odpowie-
dzi magnetycznej takiego układu magnetycznego. Namagnesowanie układu kanonicznego
szkła spinowego może być przedstawione w postaci sumy nieparzystych harmonicznych
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podatności magnetycznej χn (n=1,3,...). Parzyste harmoniczne podatności magnetycz-
nej w kanonicznym szkle spinowym powinny być równe zeru [83] ze względu na symetrię
wektora namagnesowania w takim układzie tj. M(H)=−M(−H). Wobec tego zależność
między namagnesowaniem materiału a amplitudą zmiennego pola magnetycznego HAC
może być wyrażona przy pomocy zależności (3.15).

M(HAC) = χ1HAC + χ3H3AC + ... (3.15)

Część rzeczywista trzeciej harmonicznej podatności magnetycznej χ′3(T ) powinna w ma-
teriale, w którym istnieje faza szkła spinowego wykazywać silne zmiany (nieciągłość) w
pobliżu temperatury przejścia paramagnetyk−szkło spinowe. Ze względu na skończoną
długość oddziaływań magnetycznych w rzeczywistych układach szkieł spinowych zależ-
ność χ′3(T ) zamiast nieciągłości wykazuje maksimum w okolicy TSG. Wykazano, iż nieli-
niowa podatność magnetyczna χ′3 jest o wiele bardziej wrażliwa niż podatność liniowa na
dynamikę spinów [83]. Nieliniowe podatności w szkłach spinowych opisywane są również
przez prawo potęgowe (bazujące na teorii pola średniego) w postaci ǫ−n(γ+β)+β , gdzie γ
oraz β są wykładnikami krytycznymi, a ǫ= (TF−TSG)/TSG jest zredukowaną tempera-
turą.

3.1.3 Własności rozcieńczonych magnetyków w statycznych polach magnetycznych

Namagnesowanie ferromagnetyka opisywane jest w modelu Weissa za pomocą funkcji
Brillouina w następującej postaci

M =MSBJ(y), (3.16)

gdzie

MS = M0JnmBJ(y), (3.17)

M0 = gJµBN0, (3.18)

BJ(y) =
2S + 1
2S
ctgh

(

2S + 1
2S
y

)

−
1
2S
ctgh

(

y

2S

)

, (3.19)

y =
gSµB(B + λMFM)

kBT
, (3.20)

gdzie nm jest ilością jonów magnetycznych w krysztale, gJ jest czynnikiem rozszczepienia
(w przypadku badanych kryształów gJ ≈ 2 a więc rozszczepienie ma charakter czysto spi-
nowy), J jest całkowitym momentem pędu atomu paramagnetycznego (J =S=5/2 dla
Mn2+) oraz λMF jest stałą pola molekularnego.
Okazuje się jednak, iż w przypadku wielu rozcieńczonych półprzewodników półma-

gnetycznych tj. PbTe oraz SnTe domieszkowanych jonami metali przejściowych, lub też
jonami ziem rzadkich stwierdzono występowanie zjawiska segregacji domieszek i ich gru-
powania w kilku-atomowe klastry [84, 85, 86]. Namagnesowanie materiału zawierającego
pewną frakcję najprostszych klastrów, tj. dwóch jonów paramagnetycznych sprzężonych
krótkozasięgowo, można opisać funkcją następującej postaci

M =MSBJ(y) +MP + χ0B, (3.21)

gdzie człony MS (dane równaniem (3.16)) oraz MP opisują oddziaływania jonów izolo-
wanych oraz sprzężonych w klastry. Oddziaływanie wymienne par są zwykle opisywane
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przy użyciu następującej zależności

MP =
1
2
M0x2

∑Smax
s=0 exp

[

JP
kBT
s(s+ 1)

]

sinh
(

2s+1
2s
y
)

sBJ(y)

∑Smax
s=0 exp

[

JP
kBT
s(s+ 1)

]

sinh
(

2s+1
2s
y
)

. (3.22)

Innym podejściem do zagadnienia namagnesowania w rozcieńczonych magnetykach
jest założenie, że system taki znajduje sie w stanie silnego nieporządku magnetycznego.
W układzie takim istnieje znaczne prawdopodobieństwo wystąpienia mikroobszarów róż-
niących się pod względem znaku stałej wymiany [87]. Takie współistnienie obszarów ferro-
magnetycznych oraz antyferromagnetycznych było obserwowane w szeregu półprzewodni-
ków półmagnetycznych m.in. EuTe, [88] a jego manifestacją jest liniowe zachowanie krzy-
wej namagnesowania nawet w silnych polach magnetycznych. Namagnesowanie takiego
materiału przedstawia się dodając do wzoru (3.16) fenomenologiczny człon opisujący an-
tyferromagnetyczne oddziaływania w układzie powodujące, iż zależność namagnesowania
od pola magnetycznego będzie wyrażona następującym wzorem

M =MSBJ +XAF · [B + λMFM ], (3.23)

gdzie XAF jest fenomenologicznym parametrem związanym z obecnością obszarów anty-
ferromagnetycznych w materiale.

3.2 Wybrane efekty magnetotransportowe w półprzewodnikach

3.2.1 Przewodnictwo oraz efekt Halla

Rejestrowane podczas pomiarów transportowych napięcie przewodnictwa Uxx umożliwia
wyznaczenie składowej tensora oporności właściwej ρxx badanego materiału, wykorzystu-
jąc następującą zależność

ρxx =
sdUxx
Il
, (3.24)

gdzie l jest odległością miedzy kontaktami przewodnictwa, s jest grubością, a d szeroko-
ścią kryształu. Błąd pojedynczego pomiaru wartości oporności właściwej można obliczyć
wykorzystując metodę różniczki zupełnej [89]. Gdy badany kryształ umieszczony jest w
stałym polu magnetycznym o indukcji

−→
B , zależność między składowymi tensora prze-

wodnictwa elektrycznego σ̂ oraz oporności właściwej ρ̂ przybiera następującą postać

σ̂ = ρ̂−1. (3.25)

Pomiar napięcia Halla w warunkach, gdy badany kryształ umieszczono w stałym polu ma-
gnetycznym o indukcji ~B umożliwia wyznaczenie stałej Halla oraz koncentracji nośników
z następującej zależności

RH =
r

en
=
dUxy
IB
, wtedy n =

rIB

edUxy
, (3.26)

gdzie r jest współczynnikiem rozproszeniowym, a e jest ładunkiem elementarnym elek-
tronu. Błąd pojedynczego pomiaru koncentracji nośników pmożna obliczyć wykorzystując
metodę różniczki zupełnej [89]. Podczas doświadczenia polegającego na pomiarze efektu
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Halla geometria eksperymentu wymusza ~I = [Ix,0,0] oraz ~B= [0,0,Bz]. Powoduje, to że
tensorowa zależność (3.25) redukuje liczbę istotnych składowych tensorów oporności oraz
przewodnictwa do czterech zależnych od siebie w następujący sposób

ρxx =
σxx

σ2xx + σ2xy
, oraz ρxy =

σxy
σ2xx + σ2xy

. (3.27)

Pomiędzy składową tensora przewodnictwa elektrycznego kryształu σxx, a koncentracją
nośników ładunku n zachodzi następująca zależność

σxx = enµ, (3.28)

gdzie µ jest ruchliwością nośników ładunku w badanym krysztale. Stąd ruchliwość ła-
dunku można łatwo wyznaczyć w oparciu o wielkości wyznaczone z pomiarów oporności
oraz efektu Halla (z równań (3.24) oraz (3.26)). Wzór (3.28) jest słuszny jedynie w przy-
padku, gdy w krysztale występuje tylko jeden dominujący rodzaj nośników przewodnic-
twa.

3.2.2 Magnetoopór w paramagnetykach

Fizyczne przyczyny powstawania magnetooporu w półprzewodnikach półmagnetycznych
mogą być bardzo różne w zależności od własności materiału. Najbardziej oczywistym
mechanizmem prowadzącym do klasycznej, dodatniej i kwadratowej zależności oporności
od pola magnetycznego jest cyklotronowy ruch nośników ładunku w obecności tego pola.
Poza tym znanych jest szereg mechanizmów prowadzących do ujemnego magnetooporu.
Obecność zjawiska słabej lokalizacji nośników [90] może być przyczyną powstawania ne-
gatywnego przyczynku do magnetooporu. Jednakże, aby efekt ten mógł wystąpić muszą
zostać spełnione określone warunki. Parametrem ilościowym, którego wartość jest zwykle
używana jako warunek graniczny możliwości wystąpienia zjawiska słabej lokalizacji jest
iloczyn kF lc, gdzie kF jest wektorem falowym nośników z poziomu Fermiego, a lc jest
średnią drogą swobodną nośnika przewodnictwa.
Ujemny przyczynek do magnetooporu w paramagnetykach może być związany z

dwoma różnymi zjawiskami. Pierwsze z nich polega na redukcji wpływu rozpraszania
nośników ładunku na nieporządku spinowym wraz ze zwiększaniem zewnętrznego pola
magnetycznego. Natomiast drugie objawia się zmniejszaniem się przerwy energetycznej
półprzewodnika pod wpływem rozszczepienia podpasm o przeciwnych kierunkach spinu.
Przyczynek do oporności związany z redukcją nieporządku spinowego w polu magnetycz-
nym ρsd (według prac De Gennes i Friedel [91] oraz Fisher i Langer [92]) oraz jego zmiany,
tak związane ze zmianą temperatury, jak i zewnętrznego pola magnetycznego mogą być
opisane wzorem (3.29)

ρsd(H, T ) = 2π2
kF
pe2
m2Γ2S
h3
ns
[

S(S + 1)− 〈~S〉2(H,T )
]

, (3.29)

gdzie e jest ładunkiem elementarnym, ns jest gęstością spinów na orbicie 3d jonów para-
magnetycznych, ΓS jest efektywnym czynnikiem związanym ze stałą oddziaływania jon
magnetyczny-nośnik, a S jest liczbą spinową. W rejonie paramagnetycznym momenty
magnetyczne orbity 3d jonów Mn mogą być traktowane jako układ ze spinem efektyw-
nym S=5/2 oraz współczynnikiem g jako parametrem dopasowania. W związku z tymi
założeniami wzór (3.29) można zapisać w zmienionej formie

ρsd(H, T ) = 2π2
kF
ne2
m2Γ2S
h3
ns

(

1
2
+

1
[exp(−gsµBH/2kBT ) + exp(gsµBH/2kBT )]2

)

, (3.30)
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gdzie gs jest czynnikiem efektywnym, µB jest magnetonem Bohra, natomiast H jest na-
tężeniem przyłożonego zewnętrznego pola magnetycznego.
Drugi ujemny przyczynek do magnetooporu wywołany rozszczepieniem podpasm spi-

nowych jest spowodowany faktem, iż zewnętrzne pole magnetyczne polaryzuje momenty
magnetyczne elektronów powłok 3d jonów manganu związanych z dziurami przewod-
nictwa znajdującymi się w pobliżu poziomu Fermiego. Dzięki temu pasma energetyczne
związane z dziurami o przeciwnych kierunkach spinu przesuwają się w przeciwnych kie-
runkach. Powoduje to zmniejszenie przerwy energetycznej półprzewodnika. Z kolei zmiana
przerwy energetycznej prowadzi do zmian rejestrowanego oporu w funkcji pola magne-
tycznego zgodnie z zaproponowanymi przez Haas’a [93] równaniami. W materiałach pa-
ramagnetycznych wpływ tego efektu jest jednak z reguły niewielki i proporcjonalny do
przyłożonego pola magnetycznego H .

3.2.3 Gigantyczny magnetoopór w ośrodkach granularnych

Gigantyczny magnetoopór jest w materiałach granularnych związany z rozpraszaniem
zależnym od spinu nośnika, zachodzącym na granicach ziaren ferromagnetycznych. Opor-
ność właściwa granularnego ferromagnetyka [94] może być opisana równaniem (3.31)

ρxx(H, T ) = ρ0 + ρph(T ) + ρm(H, T ), (3.31)

gdzie ρ0 jest składową oporności związaną z ich rozpraszaniem na defektach sieci kry-
stalicznej, ρm jest składową związaną z rozpraszaniem na domieszkach magnetycznych,
a ρph składową związaną z rozpraszaniem fononowym. Ułamkowy magnetoopór takiego
układu może być przedstawiony w następującej postaci

∆ρxx
ρ0
=
ρm(0, T )− ρm(H, T )
ρ0 + ρph(0, T ) + ρm(0, T )

. (3.32)

Zmniejszenie wartości magnetooporu wraz ze zwiększaniem temperatury może być w
prosty sposób wyjaśnione jako wzrost wartości składowej ρph. Ujemna składowa magne-
tooporu nie powinna zależeć od kierunku namagnesowania w materiale ziarnistym, ponie-
waż ferromagnetyczne ziarna są losowo ułożone względem sieci półprzewodnikowej. Efekt
GMR występujący w materiale ziarnistym jest zależny od namagnesowania próbki M w
postaci funkcji parzystych potęg M . Biorąc pod uwagę jedynie pierwszy wyraz rozwi-
nięcia międzyziarnowej energii wiązania można zapisać równanie wyrażające gigantyczny
magnetoopór w postaci równania (3.33)

∆ρxx
ρ0
= −

JP

4kBT

[

M2(H, T )−M2(0, T )
]

, (3.33)

gdzie J jest całką wymiany związaną z oddziaływaniami między ziarnami ferromagne-
tycznymi, P jest stopniem polaryzacji nośników ładunku elektrycznego dyfundujących
wewnątrz ziaren, a kB jest stałą Boltzmana.

3.2.4 Liniowy magnetoopór w ośrodkach niejednorodnych

Spośród wielu zjawisk magnetotransportowych w ostatnich latach odkryto niezwykle cie-
kawe efekty związane z liniowym dodatnim magnetooporem o wartościach rzędu kilkuset
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procent. Efekt taki został zaobserwowany po raz pierwszy w bizmucie w 1928 r. [95]. Zo-
stał on odkryty między innymi w związkach selenku oraz tellurku srebra, w których ma-
gnetoopór nie wykazywał nasycenia w wysokich polach magnetycznych o indukcji rzędu
600 kOe [96]. Materiały takie wykazujące w/w własności w temperaturach pokojowych
postrzegane są jako potencjalni kandydaci do zastosowań w sensorach wysokich pól ma-
gnetycznych [97]. Podobne efekty były również obserwowane w innych materiałach m.in.
w związkach antymonu [98] oraz manganitach [99]. Istnieje kilka zasadniczych modeli
teoretycznych wyjaśniających występowanie tego efektu. Teorie te zakładają istnienie w
materiale niejednorodności zaburzających lokalnie jego własności elektronowe. Wytłu-
maczenie kwantowe zaproponowane przez Abrikosova [100] zakłada istnienie w materiale
fluktuacji gęstości elektronów pomiędzy obszarami metalicznymi oraz izolującymi. Wy-
jaśnia zatem, w oparciu o rozwiązanie kwantowe problemu transportu elektronowego w
polu magnetycznym, pojawianie się dodatniego liniowego magnetooporu i przewiduje na-
stępującą zależność składowej tensora oporności właściwej ρxx od pola magnetycznego

ρxx =
1
2π

(

e2

ǫ∞υ

)2

ln(ǫ∞)
Ni
ecn20
H, (3.34)

gdzie ǫ∞ jest stałą dielektryczną ośrodka, v jest prędkością nośników przewodnictwa, a
Ni jest gęstością centrów rozpraszających nośniki. Teorie klasyczne przewidujące istnienie
dodatniego liniowego magnetooporu opierają się na zbliżonych założeniach, a więc na tym,
że w materiale istnieją makroskopowe obszary niejednorodne pod względem elektrycznym
[101]. Oba podejścia są zgodne, iż liniowy kształt krzywych magnetooporu jest związany
z występowaniem w materiale niejednorodności elektrycznych.

3.2.5 Magnetoopór w układach szkieł spinowych

W wielu kanonicznych szkłach spinowych obserwowano występowanie zjawiska ujemnego
magnetooporu [102, 103] w niskich temperaturach. Fizyczną przyczyną jego występowa-
nia jest zjawisko polaryzacji spinowej momentów magnetycznych w obecności zewnętrz-
nego pola magnetycznego, co prowadzi do redukcji przekroju czynnego na rozpraszanie
nośników ładunku z odwróceniem spinu opisanego teoretycznie w pracy Béal-Monoda i
Weinera [104]. Niestety zastosowanie tej teorii ograniczone jest do stopów, w których spiny
są odizolowane od siebie. O wiele lepszy opis magnetooporu bazujący na teorii Edwardsa-
Andersona, a więc uwzględniający dalekozasięgowe oddziaływania magnetyczne opisał
Mookerjee [105]. Model ten przewiduje kwadratową zależność magnetooporu od pola ma-
gnetycznego. W wielu kanonicznych szkłach spinowych obserwowano zależności magneto-
oporu odbiegające od B2 [106]. W układach takich magnetoopór dobrze jest analizować
za pomocą relacji skalowania o następującej postaci

∆ρxx/ρxx(0) = a1B + a2Bm, (3.35)

gdzie współczynniki a1 oraz a2 odzwierciedlają wagę poszczególnych przyczynków do
magnetooporu, natomiast m jest wykładnikiem krytycznym. W niskich temperaturach
umieszczenie kryształu w polu magnetycznym modyfikuje populację spinów jonów magne-
tycznych prowadząc do zmniejszenia przekroju czynnego na rozpraszanie z odwróceniem
spinu oraz produkując ujemny magnetoopór, którego amplituda jest rosnącą funkcją pola
magnetycznego oraz malejącą temperatury. Wraz ze zwiększaniem temperatury fluktuacje
termiczne powodują mieszanie się stanów, co prowadzi do osłabienia wpływu pola ma-
gnetycznego na procesy rozpraszania z odwróceniem spinu, a co za tym idzie zmniejszenie
ujemnego przyczynku do magnetooporu.
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3.2.6 Anomalny efekt Halla

Spośród wielu zjawisk fizycznych zaobserwowanych w półprzewodnikach półmagnetycz-
nych anomalny efekt Halla (AHE3) jest obecnie intensywnie badany ze względu na moż-
liwe praktyczne zastosowania w elektronice. Możliwe jest to dzięki łatwemu aplikacyjnie
pomiarowi samego efektu. Ponadto efekt ten umożliwia elektryczne sondowanie sponta-
nicznego namagnesowania obecnego w kryształach półmagnetycznych. Pomimo tego, iż
AHE został zaobserwowany w wielu materiałach fizyczne podstawy stojące za jego poja-
wianiem się są ciągle słabo poznane.
Eksperymentalnie AHE powoduje zmiany charakterystyki ρxy(B) wprowadzając nieli-

niowość proporcjonalną do namagnesowania materiału. Zmiany oporności właściwej ρxy w
funkcji przyłożonego zewnętrznego pola magnetycznego w materiale wykazującym AHE
można opisać przy użyciu współczynników normalnego RH oraz anomalnego RS efektu
Halla za pomocą następującej zależności

ρxy = RH · B + µ0 · RS ·M, (3.36)

gdzie RS jest stałą związaną z anomalnym efektem Halla, a µ0 jest przenikalnością magne-
tyczną próżni. Podczas gdy normalna stała RH jest związana z odchylaniem toru ruchu
nośników w polu magnetycznym na skutek działającej na nie siły Lorentza, stała zwią-
zana z AHE, tj. RS jest związana z rozpraszaniem nośników ładunku na skutek oddzia-
ływania spinowo orbitalnego w obecności polaryzacji spinowej nośników. Asymetryczne
rozpraszanie, którego fizyczną przyczyną jest oddziaływanie spinowo orbitalne jest często
uważane jako podstawowa przyczyna pojawiania się AHE w ferromagnetykach [107]. Po-
dobne rezultaty eksperymentalne otrzymywane w rozcieńczonych stopach magnetycznych
[108] zostały zinterpretowane jako obecność tzw. rozpraszania ukośnego (skew scattering)
[109, 110]. Oddziaływanie spinowego momentu pędu swobodnych nośników ładunku z or-
bitalnym momentem pędu elektronów 3d jonów paramagnetycznych powoduje powstanie
rozpraszania asymetrycznego względem płaszczyzny zawierającej moment magnetyczny
jonu paramagnetycznego oraz rzut prędkości swobodnego elektronu. Zewnętrzne pole
magnetyczne powoduje zmniejszenie wpływu procesów rozpraszania, którym towarzy-
szy zmiana kierunku spinu nośnika na przeciwny. Prowadzi to do powstania różnicy w
gęstości stanów dla nośników o spinie +1/2 oraz -1/2. Wkład do AHE związany z pro-
cesami rozproszenia nośników na domieszkach magnetycznych typu skew scattering jest
zwykle doświadczalnie obserwowany w niskich polach magnetycznych i może być zwią-
zany z pojawieniem się fazy szkła spinowego w układzie. Znacznie szersze opracowania
teorii AHE w ferromagnetykach można znaleźć w artykułach [111, 112, 113].
W materiałach, w których obserwuje się AHE precyzyjne wyznaczenie wartości stałej

Halla RH , a co za tym idzie koncentracji nośników jest trudne. W związku z tym specjalna
procedura musi zostać zastosowana, aby oddzielić od siebie normalny i anomalny przy-
czynek do napięcia Halla w tych materiałach. Znajomość wartości RS nie daje podstaw
do tego, aby wyciągać wnioski na temat fizycznych podstaw obserwowanego efektu. Jest
faktem dobrze znanym w literaturze, iż dwa spośród mechanizmów prowadzących do po-
wstawania AHE, a mianowicie skew scattering oraz side jump są opisywane teoretycznie
za pomocą odpowiednio liniowej [107, 114] oraz kwadratowej [115] relacji

ρxy = RH · B + aHρxx + bHρ2xx, (3.37)

3 AHE - z ang. anomalous Hall effect.
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gdzie współczynniki aH i bH dają wkład od odpowiednich mechanizmów rozpraszania.
Poza tym w ostatnich latach teoria oparta o fazę Berry’ego, zastosowana do opisu AHE
w kryształach Ga1−xMnxAs o metalicznym typie przewodnictwa przewiduje zależność
kwadratową RS ∝ ρ2xx [116]. Analiza fizycznych przyczyn prowadzących do AHE może
być również przeprowadzona za pomocą relacji skalowania postaci RS = cHρnHxx , gdzie
cH jest stałą, a nH jest współczynnikiem skalowania otrzymując następujące równanie
wyrażające ρxy

ρxy = RH · B + µ0 · cHρnHxx ·M. (3.38)

Analiza taka jest łatwa do przeprowadzenia ze względu na fakt, że minimalizacja zagad-
nienia wymaga dopasowania wartości tylko dwóch parametrów.
Teorie klasyczne, które wprowadziły mechanizmy rozpraszania typu ”skew scatte-

ring” oraz ”side jump” przez wiele lat służyły jako wystarczające do wyjaśnienie AHE
w ferromagnetykach. Jednakże w ostatnich latach pojawiła się kwantowo-mechaniczna
teoria AHE, wg. której postulowano, iż za AHE w wielu materiałach może być odpowie-
dzialne powstawanie tzw. fazy Berry’ego [116] . Twór ten jest fizyczną przyczyną AHE,
ponieważ wywiera wpływ na fazy elektronów poruszających się w krysztale w obecności
zewnętrznego, wolno zmieniającego się pola magnetycznego. W oparciu o ten mechanizm
wytłumaczono AHE w wielu materiałach m.in. w metalicznych ferromagnetykach [117].
Teoria ta wydaje się być spójna i prowadzi w konsystentny sposób do wytłumaczenia
anomalnego efektu Halla.
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4. WŁASNOŚCI KRYSZTAŁÓW Cd1-xMnxGeAs2

4.1 Otrzymywanie kryształów i ich własności strukturalne

Badane kryształy Cd1-xMnxGeAs2 zostały wyhodowane w Instytucie Chemii Organicznej
i Nieorganicznej Rosyjskiej Akademii Nauk w Moskwie za pomocą metody bezpośred-
niej fuzji. Szczegóły dotyczące otrzymywania kryształów CdGeAs2 oraz Cd1-xMnxGeAs2
zostały opisane w pracy Marenkina z 2004 roku [27]. Wzrost kryształów odbywał się w
kwarcowych ampułach, w których zostały umieszczone w stechiometrycznych proporcjach
odpowiednie zawartości krystalicznego CdAs2, Ge oraz Mn o wysokiej czystości. Wzrost
kryształów odbywał sie w temperaturach rzędu 950 K. Celem powstrzymania segregacji
domieszek magnetycznych oraz zwiększenia jednorodności wytopów po wzroście zostały
one schłodzone z dużą szybkością (rzędu 5−10 K/s) do temperatury pokojowej.
Otrzymane kryształy zostały scharakteryzowane pod względem ich składu chemicz-

nego. Wykorzystano do tego fluorescencyjny spektrometr rentgenowski (szczegóły w
rozdziale 2.1). Rezultaty przeprowadzonych pomiarów zostały zebrane w Tabeli 4.2, w
postaci ułamków molowych poszczególnych pierwiastków chemicznych (pierwsze cztery
kolumny) oraz znormalizowanego ułamka molowego Mn x. Otrzymane wyniki wskazały,

Tab. 4.1: Podstawowe dane dotyczące badanych kryształów Cd1-xMnxGeAs2 zawierające: pro-
centy molowe poszczególnych pierwiastków tworzących związek chemiczny, a także
znormalizowany ułamek molowy Mn x.

Cd [% at.] Mn [% at.] Ge [% at.] As [% at.] x
22.0±2.2 2.1±0.2 26.1±2.6 49.9±4.9 0.087±0.009
32.5±3.2 2.8±0.3 28.5±2.8 37.2±3.7 0.081±0.008
23.4±2.3 4.0±0.4 26.6±2.7 45.9±4.5 0.147±0.014
25.0±2.5 5.1±0.5 25.5±2.5 44.4±4.4 0.170±0.017

że w przypadku większości badanych kryształów nie udało sie otrzymać kryształów mie-
szanych o odpowiedniej stechiometrii, tj. bilans Cd/Ge/As był różny od 1/1/2. Jedynie
w przypadku kryształu o najniższej zawartości Mn takie proporcje zostały zachowane.
Dodawanie Mn do stopu prowadziło zatem do odchyleń od stechiometrii związku, ponie-
waż jedynie w przypadku kryształu zawierającego 2.1% at. Mn otrzymano zadowalający
rozkład pierwiastków składających się na badany stop. Znaczące odchylenia od idealnej
stechiometrii badanych kryształów Cd1-xMnxGeAs2 mogą w znaczący sposób wpływać
na ich własności elektryczne oraz magnetyczne.
Kryształy Cd1-xMnxGeAs2 zostały poddane charakteryzacji strukturalnej przy użyciu

proszkowej dyfrakcji rentgenowskiej. Pomiary XRD wykonano przy użyciu wielozadanio-
wego dyfraktometru X’Pert PRO MPD, Panalytical. Szczegóły techniczne związane z
zastosowanym urządzeniem pomiarowym zostały omówione w rozdziale 2.2. Zastosowany
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dyfraktometr umożliwił pomiar XRD z dużą rozdzielczością oraz dużą statystyką zliczeń.
Rezultaty przeprowadzonych pomiarów XRD, w postaci dyfraktogramów otrzymanych
dla wszystkich badanych kryształów Cd1-xMnxGeAs2, zostały przedstawione na rys. 4.1.
Eksperymentalne dyfraktogramy widoczne na rys 4.1 zostały poddane analizie celem wy-
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Rys. 4.1: Wyniki pomiarów XRD otrzymane dla wybranych kryształów Cd1-xMnxGeAs2 o róż-
nym składzie chemicznym. Wstawka do wykresu przedstawia powiększony obszar dy-
fraktogramu otrzymanego dla kryształu z 5.1% at. Mn, na którym oznaczono jedynie
piki pochodzące od wytrąceń MnAs.

znaczenia struktury krystalicznej badanych kryształów oraz ich parametrów sieciowych.
W tym celu zastosowano metodę wskaźnikowania zaimplementowaną w programie SCA-
NIX 2.60PC [64]. W wyniku przeprowadzonych obliczeń oraz dopasowań dyfraktogra-
mów stwierdzono, iż we wszystkich badanych kryształach Cd1-xMnxGeAs2 występowała
faza CdGeAs2, o tetragonalnej strukturze chalkopirytu o symetrii I42d, z parametrami
sieciowymi o wartościach zebranych w Tabeli 4.2. Wartości te są zbliżone do wartości
literaturowych otrzymanych dla objętościowych kryształów CdGeAs2, tj. at=5.942(2) Å
oraz ct=11.224(2) Å [26, 27, 118]. Porównanie uzyskanych wyników eksperymentalnych
z danymi literaturowymi wskazało, że udało się zidentyfikować w dyfraktogramach pozy-
cje wszystkich pików właściwych strukturze chalkopirytu o pozycjach kątowych jedynie
nieznacznie przesuniętych względem czystego związku. Otrzymane wyniki wskazały, że
dodawanie manganu do kryształów CdGeAs2 prowadzi do pogorszenia jakości krystalicz-
nej stopu. Dane zebrane w Tabeli 4.2 wskazały, iż wartość stałej sieci at malała a ct
rosła wraz ze zwiększaniem ilości Mn w stopie. Ponadto w przypadku każdego z bada-
nych kryształów Cd1-xMnxGeAs2 wykryto występowanie wytrąceń MnAs o strukturze
heksagonalnej [JCPDS, 28-644] oraz rombowej [JCPDS, 72-1065]. Obecność obcych faz
strukturalnych w badanym związku mogła oznaczać, że przekroczono w przypadku bada-
nych kryształów granicę rozpuszczalności jonów manganu podczas wzrostu w warunkach
termodynamicznie równowagowych.
Jakość kryształów Cd1-xMnxGeAs2 została zbadana przy użyciu skaningowego mi-
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Tab. 4.2: Wyniki przeprowadzonej charakteryzacji rentgenowskiej kryształów Cd1-xMnxGeAs2
w postaci stałych tetragonalnej sieci chalkopirytu at oraz ct.

Mn [% at.] at [Å] ct [Å]
2.1±0.2 5.9385±0.0001 11.2099±0.0003
2.8±0.3 5.9343±0.0006 11.201±0.001
4.0±0.4 5.9307±0.0001 11.2228±0.0003
5.1±0.5 5.9255±0.0001 11.2283±0.0003

kroskopu elektronowego z emisją polową Hitachi SU-70 Analytical UHR FE-SEM,
sprzężonego z energetycznie rozdzielczym fluorescencyjnym spektrometrem rentgenow-
skim (EDS1). Zastosowane urządzenie umożliwiło zbadanie powierzchni kryształów ce-
lem wykrycia istnienia w nich niejednorodności, a następnie pomiaru składu chemicz-
nego obserwowanych anomalii. Preparatyka próbek obejmowała polerowanie mecha-
niczne kryształów oraz ich czyszczenie chemiczne. Wykonano szereg wysokorozdziel-
czych obrazów powierzchni próbek. Przeprowadzone badania wykazały, iż kryształy
Cd1-xMnxGeAs2 są chemicznie niejednorodne. Przykładowe, typowe zdjęcia uzyskane dla
kryształu Cd1-xMnxGeAs2 z 4% at. Mn przedstawiono na rys. 4.2. Obrazy mikroskopowe
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Rys. 4.2: Rezultaty pomiarów wykonanych przy pomocy skaningowego mikroskopu elektrono-
wego sprzężonego z fluorescencyjnym spektrometrem rentgenowskim dla kilku różnych
miejsc na powierzchni kryształu Cd1-xMnxGeAs2 z 4% at. Mn.

1 EDS - z j. ang. Energy dispersive spectrometer
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widoczne na rys 4.2 ukazują istnienie niejednorodności chemicznych o maksymalnych
rozmiarach rzędu kilkudziesięciu mikrometrów. W oparciu o wykonane zdjęcia SEM,
na których stwierdzono występowanie niejednorodności (miejsca oznaczone na rys. 4.2
okręgami w kolorze żółtym) wykonano pomiary EDS. Przeprowadzone badania składu
chemicznego potwierdziły, że dominującą fazą w kryształach Cd1-xMnxGeAs2 była faza
CdGeAs2 zawierająca niewielkie ilości jonów Mn. Otrzymane składy chemiczne różniły się
od tych otrzymanych metodą EDXRF w związku z tym, iż pomiary spektrometrem po-
kazywały uśrednioną wartość dla całego kryształu. Wyniki przeprowadzonych pomiarów
EDS wskazały ponadto na istnienie w badanych kryształach Cd1-xMnxGeAs2 kilku niejed-
norodności różnych pod względem składu chemicznego. Wykryto zatem istnienie licznych
wytrąceń, które zostały zidentyfikowane jako stechiometryczny arsenek manganu oraz
nierównowagowy roztwór kadmu i germanu. Otrzymane wyniki potwierdziły rezultaty
XRD, tj. obecność obcych faz krystalograficznych w postaci MnAs. Zatem w przypadku
kryształów Cd1-xMnxGeAs2 było oczywiste, że nie udało się otrzymać rozcieńczonych
półprzewodników półmagnetycznych, w których domieszka magnetyczna rozkładała się
w matrycy półprzewodnikowej statystycznie losowo. W obecnym przypadku nastąpiło
grupowanie sie jonów Mn w klastry arsenku manganu, przez co własności magnetyczne
oraz transportowe materiału będą zdeterminowane przez obecność wykrytych obcych faz
krystalograficznych.

4.2 Własności magnetyczne

Własności magnetyczne kryształów Cd1-xMnxGeAs2 jak wspomniano w części I, były
przedmiotem prac naukowych prowadzonych na całym świecie. W szeregu prac raporto-
wano obserwacje wysokich temperatur Curie w tym związku [44, 45, 46]. W niniejszej
pracy po raz pierwszy podjęto problem wyjaśnienia przyczyn stojących za wysokimi TC
obserwowanymi w tym materiale, przekraczającymi 300 K. Własności magnetyczne krysz-
tałów Cd1-xMnxGeAs2, były badane za pomocą szeregu metod eksperymentalnych, tj.:
magnetometrów AC, DC oraz VSM, a także spektrometru magnetycznego rezonansu ją-
drowego. Przeprowadzone szczegółowe pomiary własności magnetycznych kryształów, a
także analiza otrzymanych wyników umożliwiły wytłumaczenie oraz interpretację fizycz-
nych mechanizmów odpowiedzialnych za obserwowane efekty.

4.2.1 Wyniki pomiarów magnetometrycznych

Pomiary magnetometryczne kryształów Cd1-xMnxGeAs2 obejmowały pomiary wykonane
przy użyciu trzech różnych technik pomiarowych. Pozwoliło to zebrać szereg istotnych
informacji na temat własności magnetycznych materiału.
Jako pierwsze wykonano pomiary zmiennopolowej podatności magnetycznej w funkcji

temperatury przy użyciu magnetometru AC. Szczegóły techniczne zastosowanego urzą-
dzenia pomiarowego zostały omówione w rozdziale 2.3.1. Pomiary przeprowadzono w
szerokim zakresie temperatur między 4.3 a 300 K umieszczając badane kryształy w
zmiennym polu magnetycznym o amplitudzie HAC =5 Oe. Wyniki przeprowadzonych
pomiarów wskazały, iż podatność magnetyczna kryształów Cd1-xMnxGeAs2 wykazywała
w tym obszarze temperatur niewielkie wahania. Wartość podatności magnetycznej wska-
zała, że wszystkie kryształy znajdowały się w fazie uporządkowanej, prawdopodobnie
ferromagnetycznej. W zakresie temperatur, w którym możliwe były pomiary (1.5–300 K)
w żadnym z badanych kryształów Cd1-xMnxGeAs2 nie stwierdzono występowania ma-
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gnetycznych przejść fazowych. Dane zawarte w literaturze wskazywały jednak, że badane
kryształy wykazywały uporządkowanie magnetyczne w temperaturach wyższych niż tem-
peratura pokojowa [44, 45, 46].
Celem identyfikacji magnetycznych przejść fazowych obecnych w kryształach

Cd1-xMnxGeAs2 przeprowadzono pomiary namagnesowania w funkcji temperatury w za-
kresie między 300–400 K. Wykonanie pomiarów w tak wysokich temperaturach było
możliwe przy użyciu magnetometru z wibrującą próbką, tj. magnetometru VSM2 zaopa-
trzonego w piec. Pomiary wykonano umieszczając badane kryształy w stałym polu magne-
tycznym o indukcji B=100 Oe. Przeprowadzone pomiary wykazały istnienie znacznych
zmian namagnesowania w temperaturach z zakresu między 300–350 K. Wyniki przepro-
wadzonych pomiarów zostały przedstawione w postaci krzywych M(T ) dla kryształów o
różnej zawartości Mn (patrz rys. 4.3). Wspomniane już wyniki wskazały na istnienie ma-
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Rys. 4.3: Namagnesowanie M w funkcji temperatury dla kryształów Cd1-xMnxGeAs2 o różnej
zawartości Mn (patrz legenda).

gnetycznych przejść fazowych typu paramagnetyk-ferromagnetyk w temperaturach wyż-
szych niż temperatura pokojowa. Namagnesowanie materiału mierzone w identycznym
polu magnetycznym było zasadniczo rosnącą funkcją ilości manganu w kryształach. Wy-
jątkiem był jedynie kryształ z 2.1% at. Mn, gdzie obserwowane namagnesowanie było
znacząco wyższe niż dla kryształu z 2.8% at. Mn. Prawdopodobnie było to spowodowane
tym, że własności magnetyczne tego kryształu charakteryzował najmniejszy stopień fru-
stracji spinowej, tj. nieporządek magnetyczny tej próbki był najmniejszy. Ponadto zależ-
ność M(B) otrzymana dla kryształu o największej ilości Mn w stopie tj. 5.1% wykazała
istnienie dwóch przejść fazowych w temperaturach wyższych niż 300 K. Spowodowane
było to prawdopodobnie tym, iż kryształ ten zawierał najwyższą ilość manganu w tej se-
rii kryształów. Zatem w przypadku kryształu Cd1-xMnxGeAs2 zawierającego 5.1% at. Mn
prawdopodobnie obserwowano wpływ dwóch rodzajów wytrąceń MnAs o znacząco róż-
nych temperaturach Curie (prawdopodobnie heksagonalny oraz rombowy arsenek man-
ganu).
Zachowanie krytyczne krzywych M(T ) zostało wykorzystane celem wyznaczenia tem-

peratur przejść fazowych obserwowanych doświadczalnie. Temperaturę Curie zdefinio-
2 VSM - z j. ang. Vibrating Sample Magnetometer



4.2. Własności magnetyczne kryształów Cd1-xMnxGeAs2 56

wano jako punkt, w którym zależność temperaturowa namagnesowania materiału wyka-
zywała odchylenie od paramagnetycznego zachowania. Wyznaczone w ten sposób war-
tości TC zostały zamieszczone na rys. 4.3. Wartości temperatury Curie w przypadku
wszystkich badanych kryształów Cd1-xMnxGeAs2 były większe niż 300 K. Wysokie TC
w badanych próbkach jest wynikiem występowania wytrąceń arsenku manganu, które
wykryto podczas badań strukturalnych. Temperatury Curie rejestrowane w badanych
kryształach były zbliżone do tych otrzymywanych w przypadku arsenku galu zawierają-
cego wytrącenia MnAs [119, 120]. Zatem większość jonów manganu nie wbudowywała się
w statystycznie losowe miejsca w podsieci kationowej półprzewodnika. Niewielkie różnice
wartości TC obserwowane w kryształach Cd1-xMnxGeAs2 o różnych zawartościach jonów
Mn wynikały z różnić pomiędzy własnościami wytrąceń MnAs, tj. ich wymiarach lub
stechiometrii. Podobne zachowanie obserwowano w pracach dotyczących arsenku galu, w
których udowodniono, że poprzez zmianę warunków wzrostu było możliwe wytworzenie
wytrąceń MnAs o różnej wartości TC [121, 122].
Ze względu na fakt, że badane kryształy były półprzewodnikami typu n było mało

prawdopodobne, by dalekozasięgowe oddziaływania RKKY były odpowiedzialne za ob-
serwowane własności magnetyczne. Związane jest to z niższymi stałymi sprzężenia jon
magnetyczny - nośnik ładunku w przypadku elektronów niż dziur. Otrzymane wartości
temperatur krytycznych były zbliżone do tych obserwowanych w literaturze dla kryszta-
łów objętościowych Cd1-xMnxGeAs2 o różnej zawartości Mn w stopie [44, 45, 46]. Było
więc wysoce prawdopodobne, iż w przypadku wszystkich dotychczas raportowanych wy-
ników dotyczących ferromagnetyzmu kryształów Cd1-xMnxGeAs2 z wysokimi temperatu-
rami Curie przekraczającymi T =300 K, za takie własności były odpowiedzialne wytrą-
cenia arsenku manganu.
Własności magnetyczne kryształów Cd1-xMnxGeAs2 były badane również poprzez

pomiary namagnesowania w funkcji pola magnetycznego. Pomiary te wykonano przy
pomocy magnetometru DC, który umożliwiał pomiary namagnesowania w polach ma-
gnetycznych o indukcji nie przekraczającej B=90 kOe oraz w temperaturach niższych
niż 200 K, poprzez zastosowanie ekstrakcyjnej metody Weissa. Szczegóły techniczne ma-
gnetometru oraz zastosowanej metody opisano w rozdziale 2.3.1. Dodatkowo przy użyciu
magnetometru VSM uzupełniono pomiar krzywych M(B) dla temperatury pokojowej
oraz wyższych, jednakże w zakresie znacznie niższych pól magnetycznych B ∈±10 kOe.
W wyniku przeprowadzonych pomiarów otrzymano dla każdego z badanych krysz-

tałów szereg izotermicznych krzywych namagnesowania M(B) w wybranych temperatu-
rach. Przykładowe krzywe namagnesowania otrzymane dla kryształu Cd1-xMnxGeAs2 o
zawartości Mn równiej 4.0 % przedstawiono na rys. 4.5a. Natomiast krzywe M(B) dla
T =4.3 K dla wszystkich badanych kryształów Cd1-xMnxGeAs2 zebrano na rys. 4.5b. Jak
widać z rys 4.5a namagnesowanie materiału zmieniało się wraz ze zwiększaniem tempera-
tury. Otrzymane dla kryształu Cd1-xMnxGeAs2 z 4.0% at. Mn krzywe namagnesowania
miały kształt typowy dla ferromagnetyków w temperaturach niższych niż temperatura
Curie, tj. nagły wzrost namagnesowania w polach magnetycznych o indukcji niższej niż
15 kOe, a następnie powolne nasycanie. Natomiast wyniki pomiarów dla T >TC wskazały,
iż namagnesowanie miało w tym obszarze niewielką wartość i zmieniało sie prawie liniowo
wraz ze zmiana indukcji zewnętrznego pola magnetycznego. Niezwykle ciekawą własno-
ścią badanych kryształów było to, że dla najniższych temperatur krzywe M(B) było
najtrudniej nasycić. Wskazuje to na obecność w badanych kryształach Cd1-xMnxGeAs2
mechanizmu prowadzącego do znacznej frustracji układu w niskich temperaturach. Przy-
czyną tego mogła być obecność podsieci magnetycznej sprzężonej antyferromagnetycznie,
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Rys. 4.4: Krzywe namagnesowania M(B) zmierzone (a) w stałych temperaturach (patrz le-
genda) dla wybranego kryształu oraz (b) w temperaturze 4.3 K dla kryształów
Cd1-xMnxGeAs2 o różnym składzie chemicznym (podanym w legendzie).

w której oddziaływania magnetyczne były na tyle słabe, że w temperaturach rzędu 150 K
praktycznie zanikły.
Otrzymane krzywe namagnesowania zostały dopasowane w oparciu o model Weissa

dla ferromagnetyka w dwóch przypadkach: (i) wtedy, gdy zależność M(B) była opisana
funkcją Brillouina dla ferromagnetyka daną równaniami (3.16-3.20) oraz (ii) gdy dodat-
kowo uwzględniono fenomenologiczny liniowy człon w równaniu (3.21) opisujący pod-
sieć antyferromagnetyczną. Wyniki przeprowadzonych dopasowań wskazały, iż w przy-
padku każdego z badanych kryształów dopasowania miały lepszą zgodność z wynikami
doświadczalnymi dla T ≈ 4.5 K w przypadku funkcji Brillouina z dodanymi oddziaływa-
niami antyferromagnetycznymi. Natomiast dla temperatur wyższych niż 50 K sytuacja
była odwrotna, a zatem dopasowane krzywe M(B) miały lepszą zgodność z wynikami
doświadczalnymi w przypadku dopasowania funkcja Brillouina dla ferromagnetyka bez
dodatkowych oddziaływań. Obecność w układzie jonów magnetycznych oddziałujących
antyferromagnetycznie mogła być związana z pewną frakcją jonów Mn, które zostały sta-
tystycznie rozcieńczone w matrycy półprzewodnika. Potwierdzały to pomiary w niskich
temperaturach, w których składowa antyferromagnetyczna układu zanikała.
Krzywe namagnesowania (rys. 4.5b) otrzymane w temperaturze ciekłego helu miały

kształt podobny w przypadku wszystkich próbek i wskazały na fakt, że namagnesowanie
nasycenia kryształów Cd1-xMnxGeAs2 zmieniało się znacząco w funkcji ilości Mn w stopie.
Obserwowane zmiany były skorelowane z zawartością manganu w stopie wyznaczoną w
oparciu o pomiary spektroskopii fluorescencyjnej. Największe wartości namagnesowania
zarejestrowano w przypadku kryształu o najwyższej zawartości jonów Mn. Znaczące róż-
nice w wartościach namagnesowania między kryształami o różnej zawartości Mn wynikały
ze znacznego stopnia nieporządku strukturalnego w tym materiale. Jedynie w przypadku
kryształu z 2.1% at. Mn wyznaczone doświadczalnie wartości M nie wpisywały się w po-
wyższy trend, co było spowodowane prawdopodobnie nieco odmienna alokacją manganu
w stopie.
W oparciu o wyznaczone metodami fluorescencji rentgenowskiej zawartości jonów
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manganu w kryształach oszacowano oczekiwane wartości namagnesowania nasycenia ma-
teriału. Obliczenia te wykonano przy założeniu, że wszystkie jony Mn wbudowywały się
statystycznie losowo w strukturę krystaliczną półprzewodnika i pozostawały w stanie o
najwyższym spinie tj. miały S=5/2. Oszacowania takie wykonano w oparciu o proste
zależności wynikające z teorii Weissa dla ferromagnetyka tj. wzory (3.17) oraz (3.18).
Wyznaczone w ten sposób wartości MS zmieniały się między 3.5 a 8.7 emu/g dla krysz-
tałów o zawartości manganu między 2.1 a 5.0% at. Mn. Oszacowane wartości były w
przypadku każdego z kryształów Cd1-xMnxGeAs2 niższe aniżeli doświadczalnie obser-
wowane maksymalne wartości namagnesowania. Doświadczalne wartości MS zwiększały
się monotonicznie dla próbek o zawartości manganu między 2.8 a 5.0% at. Natomiast
w przypadku kryształu o najniższej zawartości jonów manganu obserwowano odchylenie
od trendu. Okazało się ponadto, iż jedynie w przypadku próbki z 2.8% at. Mn obser-
wowane doświadczalnie wartości MS były zbliżone do wartości oszacowanych. Mogło to
oznaczać, że jedynie w przypadku tego kryształu większość jonów magnetycznych znaj-
dowała się w stanie ładunkowym gwarantującym moment magnetyczny około 5µB/Mn.
Wyższe wartości MS obserwowane doświadczalnie wynikały prawdopodobnie z tego, iż
w tym przypadku zawartości jonów paramagnetycznych wyznaczone w oparciu o metodę
EDXRF (w związku z bliską pozycją maksimów fluorescencji dla pierwiastków składo-
wych badanego związku chemicznego) były zaniżone.
W ramach badań własności magnetycznych kryształów Cd1-xMnxGeAs2 przeprowa-

dzono również pomiary histerez magnetycznych. Pomiary te wykonano, podobnie jak
pomiary krzywych M(B), przy użyciu magnetometru Lakeshore 7000 umożliwiającego
pomiary namagnesowania przy pomocy ekstrakcyjnej metody Weissa. Pomiary wyko-
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Rys. 4.5: (a) Przykładowe pętle histerezy zmierzone w stałych temperaturach dla wybranych
kryształów Cd1-xMnxGeAs2, (b) spontaniczne namagnesowanie MR oraz (c) pole ko-
ercji HC w funkcji temperatury dla kryształów Cd1-xMnxGeAs2 o różnej zawartości
pierwiastków podstawieniowych (patrz legenda).

nano w obecności zewnętrznego pola magnetycznego o indukcji z zakresu B ∈ [-2;2] kOe
oraz w temperaturach z zakresu między 4.3 a 180 K. Otrzymane wyniki wskazały na
istnienie spontanicznego namagnesowania oraz pola koercji we wszystkich kryształach
Cd1-xMnxGeAs2, tj. własności typowych dla ferromagnetyków. Wyniki pomiarów prze-
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prowadzonych w temperaturze T ≈ 4.5 K zostały zebrane na rys. 4.5a. Otrzymane pętle
histerezy mają kształt typowy dla materiałów zawierających nieoddziałujące ferroma-
gnetyczne ziarna o różnych rozmiarach. Obserwowano powolny zanik histerez wraz ze
wzrostem temperatury dla T ¬TC .
W oparciu o doświadczalnie wyznaczone pętle histerezy magnetycznej wyznaczono

wartości spontanicznego namagnesowania MR oraz pola koercji HC (patrz rys. 4.5b) dla
wszystkich próbek i temperatur. Zebrane tam wartości wskazują na znaczne zmiany za-
równo spontanicznego namagnesowania, jak i pola koercji w funkcji ilości jonów Mn w
stopie. Pole koercji kryształów Cd1-xMnxGeAs2 zmieniało sie w sposób niemalże mono-
toniczny wraz ze zmianą ilości Mn w stopie. Obserwowano zatem zmiany między 14 a
117 Oe w przypadku kryształów zawierających 2.1% oraz 5.1% at. Mn. Między krysz-
tałami o zawartości mniejszej niż 4.0% at. Mn a kryształem z 5.1% at. Mn wystąpiła
znacząca różnica w wartości HC . Przyczyny występowania tak znaczącej różnicy wartości
były prawdopodobnie związane z tym, że wraz ze zwiększającą się ilością Mn w stopie
rosła koncentracja lub wielkość klastrów MnAs. Wiązało się z tym zmniejszenie odległości
między klastrami, lub też wystąpienie znacznych zmian w strukturze domenowej samych
wytrąceń. Podobna sytuacja zachodziła w przypadku spontanicznego namagnesowania,
które zmieniało się między 0.03 a 0.20 emu/g pomiędzy kryształami z 4.0% oraz 5.1% at.
Mn. Jednakże w przypadku MR nie zaobserwowano monotonicznej zmiany spontanicz-
nego namagnesowania w funkcji ilości Mn w stopie.

4.2.2 Magnetyczny rezonans jądrowy

Obserwowane metodami magnetometrycznymi własności magnetyczne kryształów
Cd1-xMnxGeAs2 są związane z obecnością obcych faz krystalograficznych w postaci ferro-
magnetycznego arsenku manganu. Metody spektrometryczne nie dały odpowiedzi na te-
mat tego, czy MnAs jest w stanie ferromagnetycznym, a zarazem czy jest odpowiedzialny
za wysokie temperatury Curie obserwowane w badanym materiale. Takiego rozstrzygnię-
cia dokonano dzięki pomiarom magnetycznego rezonansu jądrowego NMR.
Pomiary echa spinowego NMR jonów 55Mn oraz 75As przeprowadzono przy po-

mocy automatycznego, koherentnego oraz fazo-czułego spektrometru [123] w tempera-
turze T =4.3 K. Wyniki przeprowadzonych pomiarów zostały przedstawione na rys. 4.6.
Otrzymane spektra NMR zawierały szerokie piki w okolicach 210 oraz 240 MHz, w przy-
padku wszystkich kryształów będących przedmiotem pomiarów. Wstawka do rys. 4.6
pokazuje spektrum NMR o większej rozdzielczości, w ograniczonym zakresie częstotli-
wości, dla próbki Cd1−xMnxGeAs2 z 2.8% at. Mn. W widmie NMR nie zaobserwowano
pików w zakresie częstotliwości, w którym powinny znajdować się piki charakterystyczne
dla jonów Mn2+ w stanie ferromagnetycznym. Otrzymane spektrum NMR mogą być z
całą pewnością zinterpretowane jako pochodzące od fazy ferromagnetycznej MnAs. Piki
pochodzące od izotopów 55Mn oraz 75As w arsenku manganu powinny być obserwowane
dla częstotliwości odpowiednio około 236.1 oraz 207.9 MHz [124], co pokrywa się dobrze
z wartościami otrzymanymi w przypadku badanych próbek Cd1−xMnxGeAs2. Rozszcze-
pienie kwadrupolowe linii pochodzących od atomów 55Mn oraz 75As obserwowane we
wcześniejszych pracach [124] nie było obserwowane w obecnym przypadku, ponieważ kla-
stry MnAs były zorientowane przypadkowo względem sieci krystalicznej półprzewodnika.
Otrzymane wyniki wskazują istnienie silnego sygnału pochodzącego od ferromagnetycz-
nego arsenku manganu znajdującego sie w kryształach Cd1−xMnxGeAs2. Obserwowany
ferromagnetyzm w badanych kryształach pochodzi więc od klastrów MnAs. Obserwo-
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Rys. 4.6: Spektra NMR zarejestrowane dla wybranych próbek Cd1-xMnxGeAs2 (składy che-
miczne podane w podpisach na rysunku). Wstawka do wykresu pokazuje szczegó-
łowe pomiary pików obserwowanych dla częstotliwości bliskich 200 MHz wykonane
dla próbki z 2.8% at. Mn.

wane własności są analogiczne do obserwowanych w literaturze klastrów w kryształach
mieszanych Ga1−xMnxAs [121]. Temperatury Curie w badanych kryształach są bardzo
bliskie temperaturom przejść paramagnetyk−ferromagnetyk obserwowanych dla MnAs
(TC ≈ 313 K). Stanowiło to kolejne potwierdzenie tezy, iż ferromagnetyzm obserwowany
w tym materiale pochodził od wydzieleń arsenku manganu.

4.3 Własności transportowe

4.3.1 Podstawowa charakteryzacja transportu elektronowego

Pomiary oporności właściwej ρxx oraz stałej Halla RH przeprowadzono w szerokim zakre-
sie temperatur (między 4.3 a 360 K) oraz w polu magnetycznym o indukcji nie przekracza-
jącej B=14 kOe. Wyniki przeprowadzonych pomiarów w postaci zależności temperaturo-
wych oporności właściwej ρxx(T ) zostały przedstawione na rys. 4.7. Pokazuje on, że cha-
rakterystyki ρxx(T ) wykazują znaczne różnice w przypadku kryształów o różnej zawartości
jonów Mn. W przypadku dwóch kryształów Cd1-xMnxGeAs2 o najniższej zawartości Mn
(niższej niż 3% at. Mn) otrzymane zależności ρxx(T ) są charakterystyczne dla zdegenero-
wanych półprzewodników, tj. widoczny jest metaliczny charakter zależności oporności od
temperatury. W przypadku tych kryształów obserwowano ponadto występowanie anoma-
lii w temperaturach przekraczających 300 K. Wytłumaczeniem obserwowanych anomalii
był gwałtowny wzrost znaczenia rozpraszania nośników na fluktuacjach namagnesowa-
nia, który objawia się w pobliżu temperatury przejścia paramagnetyk–ferromagnetyk. Z
kolei w przypadku kryształów o zawartości Mn większej niż 3% at. Mn zaobserwowano
przeciwne nachylenie charakterystyki oporności od temperatury. Malenie oporności wraz
ze wzrostem temperatury mogło nasuwać przypuszczenie, że w kryształach tych obserwo-
wano termicznie aktywowany transport swobodnych nośników przewodnictwa. Jednakże
próba wyznaczenie energii aktywacji nośników do pasma przewodnictwa zakończyła się
niepowodzeniem, ponieważ zależności ln(σxx) vs T−1 były silnie nieliniowe. Przewodnic-
two elektryczne w kryształach Cd1-xMnxGeAs2 jest zatem silnie zakłócone przez obecność
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Rys. 4.7: Zależność składowej oporności właściwej ρxx od temperatury dla badanych kryształów
Cd1-xMnxGeAs2 o różnej zawartości Mn (patrz podpisy).

wytrąceń.
Wartości oporności właściwej wyznaczone w temperaturze pokojowej zostały zebrane

w Tabeli 4.3. Widoczna jest wyraźna tendencja do zwiększania sie oporności kryształów
Cd1-xMnxGeAs2 wraz ze zwiększaniem ilości Mn w stopie. Mogło to wskazywać na fakt,
iż w kryształach tych obserwowano wzrost koncentracji wytrąceń w sieci krystalicznej
półprzewodnika, a co za tym idzie zmianom ulegała średnia droga swobodna nośników
poprzez zwiększenie ilości centrów rozpraszania. Klastry arsenku manganu były więc w
tym materiale efektywnym centrum rozpraszania, lub też pułapkowania nośników. War-
tości oporności zmieniały się w kryształach Cd1-xMnxGeAs2 o ponad dwa rzędy wielkości
między 1.46×10−2 Ωcm dla kryształu z 2.8% Mn do 201.2×10−2 Ωcm w przypadku próbki
o zawartości manganu równej 5.1% atomowych.

Tab. 4.3: Wyniki pomiarów oporności właściwej oraz efektu Halla wykonane w temperaturze
pokojowej w postaci: oporności właściwej ρxx, koncentracji nośników ładunku n oraz
ich ruchliwości µ dla badanych kryształów Cd1-xMnxGeAs2.

% at. Mn ρxx |n| µ
[10−2 Ωcm] [1019 cm−3] [cm2/(Vs)]

2.1% 4.36±0.07 1.13±0.1 0.27±0.03
2.8% 1.46±0.04 0.102±0.01 15.6±0.5
4.0% 41.1±1.5 0.179±0.02 233±4
5.1% 201.2±2.0 20.1±1.3 0.70±0.06
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Kolejnym elementem składającym się na podstawową charakteryzację przewodnictwa
elektrycznego kryształów Cd1-xMnxGeAs2 były pomiary efektu Halla. Efekt Halla był
mierzony w szerokim zakresie temperatur między 4.3 a 360 K, przy użyciu prądu stałego o
natężeniu nie przekraczającym I =100 mA oraz w obecności stałego pola magnetycznego
o indukcji nie większej niż B=14 kOe. Jako pierwsze wykonano pomiary efektu Halla
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Rys. 4.8: Zależność koncentracji nośników n od temperatury dla badanych kryształów
Cd1-xMnxGeAs2 o różnej zawartości Mn (patrz podpisy).

w temperaturze pokojowej. Wyniki te zostały zebrane w Tabeli 4.3. Otrzymane wyniki
wskazały, że wszystkie badane kryształy Cd1-xMnxGeAs2 charakteryzowały się przewod-
nictwem typu n o koncentracji nośników silnie zależnej od składu chemicznego kryształu
i zmieniającej się między n≈ 1.02×1018÷2.01×1020 cm−3, a zatem odnotowano wzrost
n o ponad dwa rzędy wielkości. Nie stwierdzono występowania monotonicznej zależności
między składem chemicznym kryształu a koncentracją nośników. Zatem wielkość ta mu-
siała być bardziej złożoną funkcją wielu czynników strukturalnych w tych kryształach,
m.in. odchyleń od stechiometrii związku (patrz Tabela 4.2). Jest wysoce prawdopodobne,
że koncentracja nośników jest silnie związana z niejednorodnościami strukturalnymi w
kryształach oraz ilością defektów w sieci krystalicznej półprzewodnika. Zatem te dwa pa-
rametry są odpowiedzialne za własności elektryczne kryształów.
Wyniki przeprowadzonych pomiarów pozwoliły także na wyznaczenie zależności tem-

peraturowych koncentracji nośników obliczonych w oparciu o zależność (3.26) dla wszyst-
kich badanych kryształów Cd1-xMnxGeAs2 (patrz rys. 4.8). Jak widać na rys 4.8 w przy-
padku każdego z badanych kryształów odnotowano spadek wartości n sięgający kilku razy
wraz ze wzrostem temperatury między 4.3 a 360 K. Mogło to oznaczać, iż we wszystkich
badanych kryształach Cd1-xMnxGeAs2 obserwowane zmiany zależności n(T ) są spowodo-
wane przez ten sammechanizm fizyczny. Istniała możliwość, że przewodnictwo elektryczne
tych kryształów było związane z istnieniem w nich stanów defektowych w obrębie pa-
sma przewodnictwa. Stąd wraz ze wzrostem energii Fermiego możliwe było pułapkowanie
swobodnych nośników przez centra defektowe związane np. z metalicznymi wytraceniami
arsenku manganu.
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W oparciu o wyniki pomiarów magnetotransportowych możliwe jest wyznaczenie war-
tości ruchliwości nośników w temperaturze pokojowej poprzez zależność (3.28). Wy-
znaczone w ten sposób wartości µ zostały zebrane w Tabeli 4.3. Otrzymane wyniki
wskazały na znaczne zmiany ruchliwości nośników między poszczególnymi kryształami
Cd1-xMnxGeAs2. Ruchliwość zmieniała się między 0.27 a 233 cm2/(V·s), odpowiednio
dla kryształów z 2.1% oraz 4.0% at. Mn. Otrzymane wyniki wskazały, iż ruchliwość swo-
bodnych nośników wykazywała wzrost wraz z rosnącą ilością jonów Mn dla pierwszych
trzech kryształów, aby następnie spaść dla próbki z 5.1% at. Mn. Wzrost ruchliwości
nośników można łatwo wyjaśnić zwiększeniem koncentracji metalicznych wytrąceń MnAs
wraz ze wzrostem ilości jonów paramagnetycznych w stopie. Natomiast nagły spadek µ
dla próbki z 5.1% at. Mn wynikał z tego, iż nastąpiła w tej próbce gwałtowna zmiana
natury wytrąceń, co mogło drastycznie zwiększyć wpływ rozpraszania na niejednorodno-
ściach krystalograficznych.

4.3.2 Magnetoopór w silnych polach magnetycznych

Badania magnetotransportowe kryształów Cd1-xMnxGeAs2 obejmowały między innymi
pomiary zależności składowej tensora oporności ρxx od zewnętrznego pola magnetycz-
nego. Pomiary te wykonano w szerokim zakresie temperatur między 1.4 a 200 K oraz
pól magnetycznych o indukcji nie przekraczającej B=230 kOe. Przeprowadzono je przy
użyciu techniki sześcio-kontaktowej prądu stałego w warunkach izotermicznych podczas
ciągłej zmiany pola magnetycznego dla jego dwóch przeciwnych kierunków. Tak prze-
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Rys. 4.9: Krzywe magnetooporu (a) rejestrowane w różnych temperaturach (patrz legendy) dla
wybranych kryształów Cd1-xMnxGeAs2 oraz (b) amplituda magnetooporu w funkcji
temperatury w kryształach Cd1-xMnxGeAs2 o różnym składzie chemicznym.

prowadzone pomiary pozwoliły na eliminację innych efektów niż magnetoopór, tj. siły
termomagnetyczne oraz efekt Halla dający dodatkowy wkład poprzez asymetrię kontak-
tów elektrycznych. Otrzymane w powyższy sposób krzywe magnetooporu ρxx(B) zostały
przeliczone na tzw. ułamkowy magnetoopór, tj. wielkość ∆ρxx/ρxx(0). Wyniki przepro-
wadzonych pomiarów dla trzech kryształów Cd1-xMnxGeAs2 zostały zebrane na rys. 4.9.
Rysunek ten pokazuje, iż w przypadku trzech próbek otrzymano dodatni magnetoopór
w całym zakresie, w którym był on mierzony, tj. między 1.4 a 200 K. W zakresie ni-



4.3. Własności transportowe kryształów Cd1-xMnxGeAs2 64

skich pól magnetycznych, tj. B¬ 20 kOe obserwowano zależności ρxx(B) proporcjonalne
do kwadratu przyłożonego pola magnetycznego. Natomiast w polach wyższych (pomiary
wykonano dla pól o indukcji B¬ 230 kOe - nie pokazane na rysunku) obserwowane krzywe
magnetooporu miały kształt bliski liniowemu, nie wykazujący nasycenia. Zatem nie ob-
serwowano nasycenia magnetooporu w polach o indukcji rzędu odwrotności ruchliwo-
ści nośników, a więc w polach magnetycznych typowych dla nasycenia magnetooporu
związanego z ruchem cyklotronowym nośników. Podobne efekty raportowane były w dia-
magnetycznych materiałach charakteryzujących się znacznym stopniem niejednorodności
strukturalnej, tj. stopy Ag2Se oraz Ag2Te [96, 97], w metalach elementarnych [125, 126]
oraz półprzewodnikach (np. InSb [126, 127]). Najbardziej prawdopodobnym wyjaśnieniem
obserwowanego efektu jest to, że wynika on z istnienia w materiale fluktuacji oporności
związanymi z niejednorodną dystrybucją metalicznego MnAs. Potwierdzeniem powyższej
interpretacji jest brak korelacji magnetooporu z własnościami magnetycznymi materiału
oraz zależność od zmian temperaturowych oporności właściwej.
Analogiczne badania zależności składowej oporności ρxx od zewnętrznego pola ma-

gnetycznego zostały również przeprowadzone w przypadku kryształu Cd1-xMnxGeAs2 o
zawartości Mn równej 4% atomowych. Otrzymane wyniki (patrz rys. 4.10) mają zupełnie
inny charakter niż we wcześniej omawianych trzech kryształach. Może to być związane
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Rys. 4.10: Krzywe magnetooporu (a) rejestrowane w różnych temperaturach (patrz legendy)
dla próbki Cd1-xMnxGeAs2 z 4.0% at. Mn oraz (b) wyniki dopasowania krzywych
teoretycznych do wyników eksperymentalnych.

z wysoką ruchliwością nośników ładunku, dzięki czemu w krysztale tym mogły się obja-
wiać efekty wymagające znacznie dłuższej średniej drogi swobodnej nośników ładunku.
Jak widać na rys 4.10 w temperaturach niższych niż 10 K obserwowano występowanie
dodatniego magnetooporu w niskich polach magnetycznych o indukcji niższej niż 20 kOe.
Efekt ten mógł być związany z obecnością niejednorodności strukturalnych w krysztale.
Miały one jednak prawdopodobnie znacznie mniejsze znaczenie niż w pozostałych trzech
próbkach, co wpłynęło na niewielką amplitudę oraz szybki zanik tego przyczynku. Drugim
dominującym przyczynkiem do magnetooporu kryształu z 4% Mn była składowa ujemna
widoczna w wyższych polach magnetycznych (dla B¬ 60 kOe). Obserwowany ujemny
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przyczynek był analogiczny do zjawiska tzw. anizotropowego magnetooporu obserwowa-
nego często w ferromagnetykach. Efekt ten związany jest z reorientacją wektora namagne-
sowania materiału w polu magnetycznym, przez co następuje spadek oporu przewodnika.
Powstaje na skutek tego, iż dla elektronów o spinie zgodnym z kierunkiem namagnesowa-
nia (większościowych w materiale) efektywny przekrój na rozpraszanie na domieszkach
magnetycznych jest mniejszy. Powyższą interpretacje potwierdzały niewielkie amplitudy
obserwowanego efektu, a także powolny zanik temperaturowy skorelowany z wysoką tem-
peraturą Curie kryształu. Na skutek znacznych ruchliwości nośników w tym materiale
była możliwa obserwacja tego efektu w wysokich temperaturach (rzędu 150 K). W całym
badanym obszarze temperatur obserwowano na tle innych efektów dodatni magnetoopór
związany z ruchem cyklotronowym nośników ładunku w polu magnetycznym.

4.3.3 Efekt Halla w silnych polach magnetycznych

Badania własności transportowych kryształów Cd1-xMnxGeAs2 obejmowały również po-
miary napięcia Halla w funkcji zewnętrznego pola magnetycznego w zakresie wysokich
pól magnetycznych. Badania te wykonano równolegle do pomiarów magnetooporu przy
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Rys. 4.11: Wyniki pomiaru zależności oporności Halla ρxy w funkcji zewnętrznego pola ma-
gnetycznego zarejestrowane w różnych temperaturach (patrz podpisy) dla próbek
Cd1-xMnxGeAs2.

użyciu układu pomiarowego umożliwiającego pomiary w polach magnetycznych o induk-
cji B ∈±130 kOe dla temperatur z zakresu 1.4¬T ¬ 200 K. Otrzymane wyniki pomiarów
w postaci zależności ρxy(B) zostały przedstawione na rys. 4.11. Przegląd wyników zebra-
nych na rys. 4.11 wskazał na brak występowania anomalnego efektu Halla w kryształach
Cd1-xMnxGeAs2. W silnych polach magnetycznych także nie stwierdzono występowania
silnych nieliniowości mogących wskazywać na transport wielonośnikowy w kryształach.
W przypadku części z kryształów Cd1-xMnxGeAs2 (tych z 2.8 oraz 5.1% at. Mn) pomiary
wykazały niewielkie nieliniowości charakterystyk ρxy(B) (patrz rys. 4.11b i 4.11d). Jed-
nakże obserwowane nieliniowości były niewielkie, a zatem jest wysoko prawdopodobne,
że nie był to AHE. Zależności oporności Halla od pola magnetycznego były niemalże li-
niowe zatem można uznać, iż wyznaczone (w oparciu o pomiary efektu Halla) zależności
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temperaturowe koncentracji nośników (zebrane na rys. 4.8) miały wartości niezaburzone
przez AHE. Stąd spadek koncentracji nośników obserwowany w przypadku wszystkich
badanych kryształów Cd1-xMnxGeAs2 wynikał ze zmian fizycznych w materiale, a nie
był efektem nakładania się na efekt Halla innych zjawisk.

4.4 Podsumowanie

W powyższym rozdziale zebrano bogaty materiał doświadczalny dotyczący szeregu
własności strukturalnych, magnetycznych oraz magnetotransportowych kryształów
Cd1-xMnxGeAs2. Przeprowadzone pomiary oraz szczegółowa analiza otrzymanych wy-
ników pozwoliły na wyciągnięcie szeregu wniosków dotyczących mechanizmów fizycznych
stojących za obserwowanymi własnościami:

• Scharakteryzowano kryształy pod względem składu chemicznego przy pomocy metody
EDXRF. Wyniki pomiarów wskazały na zróżnicowanie zawartości Mn badanych pró-
bek między 2.1% a 5.1% at. Mn. Analiza składów chemicznych wykazała w każdej z
próbek znaczące odchylenia od stechiometrii. Z tego względu nie było zasadne poda-
wanie składu molowego związku, ponieważ posługiwanie sie taką wielkością prowadzi-
łoby do zafałszowania szeregu innych konkluzji. Znaczne odstępstwa od stechiometrii
nasunęły pierwsze przypuszczenie o niskiej jakości krystalicznej badanego związku che-
micznego.

• Charakteryzacja krystalograficzna wykonana za pomocą proszkowej dyfrakcji rentge-
nowskiej wykazała, że w badanych kryształach można było zidentyfikować istnienie
przynajmniej trzech faz krystalograficznych, tj. tetragonalnej struktury chalkopirytu
a także heksagonalnej i romboedrycznej fazy arsenku manganu.

• Pomiary strukturalne obejmujące zdjęcia SEM oraz pomiary składu chemicznego EDS
wykazały istnienie niejednorodności składu badanych kryształów w postaci wytrąceń
arsenku manganu oraz germanu. Wyniki przeprowadzonych pomiarów były zgodne z
wynikami XRD potwierdzając, iż kryształy te charakteryzowały się znacznym stop-
niem nieporządku chemicznego.

• Przeprowadzone pomiary namagnesowania wykazały wysokie temperatury Curie prze-
kraczające 300 K w przypadku wszystkich badanych kryształów. Zaobserwowane
zmiany TC o 15 K ze składem kryształów są prawdopodobnie wynikiem różnych pa-
rametrów geometrycznych klastrów MnAs. Namagnesowanie materiału wykazywało
histerezę o niewielkich polach koercji rzędu maksymalnie 130 Oe oraz niewielkiego
spontanicznego namagnesowania. Otrzymane krzywe namagnesowania wskazały, że w
układzie istnieje podsieć magnetyczna wprowadzająca frustrację spinową dla tempera-
tur niższych niż 50 K. Czynnikiem odpowiedzialnym za obserwowany ferromagnetyzm
była obecność w kryształach wytrąceń arsenku manganu, co potwierdziły pomiary
magnetycznego rezonansu jądrowego, w którym wykryto piki w częstotliwościach wła-
ściwych dla MnAs w stanie ferromagnetycznym.

• Podstawowa charakteryzacja własności transportowych kryształów Cd1-xMnxGeAs2
wskazała, że ich własności elektronowe silnie zależą od składu chemicznego materiału.
Oporność kryształów zmieniała się o trzy rzędy wielkości. Charakterystyki ρxx(T )
miały kształt typowy dla metalu lub półprzewodnika w zależności od składu chemicz-
nego związku. W związku z tym, iż nie było możliwe wyznaczenie energii aktywacji
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w oparciu o otrzymane wyniki należy sądzić, że transport elektronowy we wszystkich
kryształach nie był termicznie aktywowany. Pomiary efektu Halla wykazały, iż wszyst-
kie badane próbki były półprzewodnikami typu n o koncentracjach nośników rzędu
1018÷1020 cm−3 zależnych od składu chemicznego stopu. Obserwowane zmiany były
związane z odchyleniami od stechiometrii związku, która była daleka od równowagi w
większości badanych kryształów. We wszystkich próbkach charakterystyki n(T ) były
malejące, co wskazywało na fakt, że przewodnictwo elektronowe odbywało się po sta-
nach defektowych.

• Pomiary magnetotransportowe wykonane w silnych polach magnetycznych wykazały
istnienie odmiennych efektów magnetooporowych w zależności od składu chemicznego
kryształów. W większości z kryształów zaobserwowano istnienie dodatniego liniowego
magnetooporu o znacznych amplitudach sięgających nawet 300% w przypadku próbki
zawierającej 2.8% at. Mn. Obserwowany efekt zinterpretowano jako wpływ obecności
niejednorodności elektrycznych na przewodnictwo kryształów. Poparciem tego wnio-
sku był fakt, że wielkość dodatniego magnetooporu była skorelowane z opornością
kryształów. W przypadku jednej z próbek kształt krzywych magnetooporu miał zu-
pełnie inny charakter. W krysztale z 4% at. Mn zaobserwowano ujemny magnetoopór
o niewielkiej amplitudzie (rzędu 1%) zanikający z temperaturą dla T ¬ 160 K. Efekt
ten zinterpretowano jako anizotropowy magnetoopór, a zatem zjawisko związane z
obecnością ferromagnetycznych ziaren rozcieńczonych w matrycy półprzewodnikowej.
Odmienne zachowania tej próbki związane było prawdopodobnie z najwyższą ruchli-
wością elektronów w całej serii.

• Wyniki pomiarów efektu Halla w silnych polach magnetycznych wskazały na brak wy-
stępowania anomalnego efektu Halla w przypadku wszystkich badanych kryształów
Cd1-xMnxGeAs2. Otrzymane zależności w przypadku wszystkich próbek były liniowe,
lub też wykazywały jedynie niewielką nieliniowość nawet dla silnych pól magnetycz-
nych.





5. WŁASNOŚCI KRYSZTAŁÓW Zn1-x(Mn,Co)xGeAs2

5.1 Otrzymywanie kryształów i ich własności strukturalne

Kryształy Zn1-x(Mn,Co)xGeAs2, których badania podjęto w niniejszym rozdziale zostały
wyhodowane za pomocą metody bezpośredniej fuzji [128] w Instytucie Chemii Organicz-
nej i Nieorganicznej Rosyjskiej Akademii Nauk w Moskwie. Do wzrostu kryształów użyto
związków Ge, ZnAs2, Mn oraz Co o wysokiej czystości dobranych w stechiometrycz-
nych proporcjach. Wzrost odbywał się w kwarcowych ampułach w temperaturze około
1170 K. Celem zwiększenia rozpuszczalności, a także jednorodności rozkładu domieszek
metali przejściowych w próbkach kryształy zostały schłodzone od temperatury wzrostu do
temperatury pokojowej z relatywnie dużą szybkością, około 5-10 K/s. Otrzymane krysz-
tały zostały pocięte w kierunku prostopadłym do kierunku wzrostu, na plastry o grubo-
ści około 1 mm. Poszczególne plastry krystaliczne zostały następnie scharakteryzowane

Tab. 5.1: Rezultaty podstawowej charakteryzacji kryształów Zn1-x(Mn,Co)xGeAs2 zawierające:
frakcje molowe pierwiastków podstawieniowych x, a także parametry krystalograficzne
tj. stałe sieci tetragonalnej struktury ZnGeAs2: at oraz ct, a także struktury kubicznej
Zn2Ge11As4 tj. ak.

ZnGeAs2 Zn2Ge11As4
TM x±∆x at±∆at [Å] ct±∆ct [Å] ak±∆ak [Å]
Co 0.052±0.005 5.6753±0.0008 11.153±0.002 −
Mn 0.053±0.005 5.664±0.001 11.169±0.005 5.649±0.001
Mn 0.078±0.008 5.668±0.002 11.184±0.004 5.637±0.002
Mn 0.182±0.018 5.663±0.003 11.174±0.005 5.639±0.003

pod względem składu chemicznego za pomocą rentgenowskiej spektroskopii fluorescen-
cyjnej. Przeprowadzone pomiary wykazały, iż rozkład poszczególnych pierwiastków skła-
dowych w badanych kryształach był jednorodny, tj. stosunek pierwiastków składowych
Zn1−x(Mn,Co)x:Ge:As był równy odpowiednio 1:1:2. Otrzymane wyniki w postaci frakcji
molowych pierwiastków podstawieniowych, tj. x oraz niepewności pomiarowe ich wyzna-
czenia zostały zestawione w Tabeli 5.1. Wyniki przeprowadzonych pomiarów wskazują,
że otrzymano roztwory stałe Zn1-xMnxGeAs2 o zawartości Mn zawierającej się między
0.053¬x¬ 0.182. Dodatkowo zbadano jedną próbkę domieszkowaną jonami kobaltu, o
jego zawartości równej x=0.052.
Sproszkowane kryształy Zn1−x(MnCo)xGeAs2 zostały poddane charakteryzacji kry-

stalograficznej poprzez pomiary dyfrakcji rentgenowskiej (XRD). Pomiary te wykonano za
pomocą uniwersalnego dyfraktometru (X’Pert PRO MPD, Panalytical). Szczegóły tech-
niczne związane z użytym urządzeniem zostały opisane w rozdziale 2.2. Zastosowane urzą-
dzenie pomiarowe umożliwiło otrzymanie dyfraktogramów o wysokiej rozdzielczości oraz
znacznej statystyce. Rezultaty przeprowadzonych pomiarów XRD dla trzech wybranych
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Rys. 5.1: Wyniki pomiarów XRD otrzymane dla wybranych kryształów Zn1-x(Mn,Co)xGeAs2
o różnym składzie chemicznym. Wstawka do wykresu pokazuje powiększony obszar
dyfraktogramu dla kryształu Zn0.922Mn0.078GeAs2, na którym zaznaczono piki dy-
frakcyjne pochodzące od dwóch wykrytych faz MnAs. Pozostałe piki dyfrakcyjne na
powiększeniu (nie oznaczone dla przejrzystości) odpowiadały krystalicznym fazom
Zn1-xMnxGeAs2 oraz Zn2Ge11As4.

kryształów Zn1-x(Mn,Co)xGeAs2 zostały przedstawione na rys. 5.1. Eksperymentalne
spektra zostały poddane analizie w oparciu o metodę wskaźnikowania. Dane doświad-
czalne posłużyły do wyznaczenia typu sieci krystalicznej oraz parametrów sieciowych
przez użycie programu SCANIX 2.60PC [64].
Wyniki pomiarów XRD otrzymane dla kryształu Zn0.948Co0.052GeAs2 wskazały, iż

jedynie w przypadku kryształu domieszkowanego jonami kobaltu piki dyfrakcyjne mo-
gły być przyporządkowane jedynie do jednej fazy, a mianowicie do czystego związku
ZnGeAs2. Porównanie wyników eksperymentalnych z danymi pochodzącymi z literatury
wskazało jedynie niewielkie przesunięcia pozycji pików między badanym kryształem oraz
danymi literaturowymi dla czystego związku. Z kolei wyniki XRD uzyskane dla kryszta-
łów Zn1-xMnxGeAs2 wskazały, że zwiększanie zawartości jonów Mn w stopie w sposób
znaczący obniżało jego jakość krystaliczną. W przypadku kryształu Zn1-xMnxGeAs2 z
x=0.053 wykryto istnienie dwóch głównych faz krystalicznych. Pierwszą z nich, dominu-
jącą w dyfraktogramach pod względem intensywności pików, była tetragonalna struktura
chalkopirytu o symetrii I4̄2d [26, 129], z parametrami sieciowymi równymi odpowiednio
at=5.664 Å oraz ct=11.169 Å, związana z rozcieńczonym Mn w sieci ZnGeAs2. Druga z
wykrytych faz krystalicznych została zidentyfikowana jako roztwór jonów Mn w związku
Zn2Ge11As4 o strukturze kubicznej, o symetrii F-43m (sklasyfikowanej w bazie dyfrak-
togramów JCPDS numer 50-722), z parametrem sieciowym ak=5.6531Å. W przypadku
kryształu Zn1-xMnxGeAs2 z x=0.053 wartość stałej sieci dla kubicznego Zn2Ge11As4 wy-
niosła ak =5.649 Å. Natomiast w kryształach Zn1-xMnxGeAs2 o zawartości Mn większej
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niż x> 0.06 wykryto obecność krystalicznych wytrąceń arsenku manganu. Otrzymane
wyniki XRD wskazały na występowanie dwóch rodzajów wytrąceń MnAs tj. fazy heksa-
gonalnej [JCPDS, 28-644] oraz rombowej [JCPDS, 72-1065] (patrz wstawka do rys. 5.1).
Wskazuje to, iż w przypadku kryształów Zn1-xMnxGeAs2 z x> 0.06 przekroczono granicę
rozpuszczalności Mn w warunkach wzrostu termodynamicznie równowagowego. Główna
faza związku tj. ZnGeAs2 została wykryta w przypadku kryształów z x> 0.06 ze stałymi
sieci równymi odpowiednio at=5.668 Å i ct=11.184 Å dla kryształu z x=0.078 oraz
at=5.663 Å i ct=11.174 Å dla próbki o zawartości manganu równej x=0.182.
Wyznaczone wartości parametrów sieciowych były w przypadku wszystkich badanych

kryształów Zn1-x(Mn,Co)xGeAs2 bliskie wartości stałej sieci GaAs (at=5.653 Å) [130].
Najmniejsze niedopasowanie sieciowe między GaAs a kryształem Zn0.818Mn0.182GeAs2
około 0.01%.
Nieporządek strukturalny kryształów Zn1-x(Mn,Co)xGeAs2 był badany przy użyciu

urządzenia Hitachi SU-70 Analytical UHR FE-SEM. Dzięki skaningowemu mikroskopowi
elektronowemu możliwe było wykonanie mikroskopowych zdjęć powierzchni badanych
kryształów (patrz rys. 5.2). W przypadku kryształów Zn1-xMnxGeAs2 o zawartości man-
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Rys. 5.2: Rezultaty pomiarów wykonanych przy pomocy (a) skaningowego mikroskopu elektro-
nowego oraz (b) fluorescencyjnego spektrometru rentgenowskiego dla kilku różnych
miejsc na powierzchni kryształu Zn0.818Mn0.182GeAs2.

ganu większej niż x 0.078 pomiary wykazały istnienie niejednorodności strukturalnych
w postaci wysp o rozmiarach rzędu kilkunastu mikrometrów. W oparciu o wykonane
zdjęcia mikroskopowe SEM ustalono prawdopodobne obszary występowania niejedno-
rodności. W miejscach tych wykonano pomiary katodoluminescencji (EDS1) (patrz ob-
szary oznaczone na rys. 5.2a). Wyniki przeprowadzonych pomiarów EDS (patrz rys. 5.2b)
wskazały, iż w badanych kryształach zidentyfikowano trzy różne substancje chemiczne,
tj.: czysty związek ZnGeAs2 o stechiometrycznych proporcjach pierwiastków składowych,
wytrącenia arsenku manganu oraz niejednorodności o składzie chemicznym zbliżonym do

1 z j. ang.: Energy Dispersive Spectrometry
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arsenku galu. Otrzymane wyniki potwierdzają wcześniejsze rezultaty uzyskane przy po-
mocy techniki XRD, które wskazują, że kryształy Zn1-xMnxGeAs2 z x> 0.07 zawierają
wytrącenia obcych faz krystalicznych. Obecność wytrąceń MnAs wykrytych w powyższy
sposób potwierdza, iż limit rozpuszczalności jonów manganu został znacznie przekroczony
w przypadku kryształów Zn1-xMnxGeAs2 z x> 0.07. Z kolei obecność wytrąceń GaAs w
badanych kryształach była rzadka. Niewątpliwie jednak kryształy Zn1-x(Mn,Co)xGeAs2
były niejednorodne, a ich własności magnetyczne oraz magnetotransportowe mogą być
silnie zdeterminowane przez obecność obcych faz krystalograficznych.

5.1.1 Własności defektów sieci krystalicznej

Własności defektów strukturalnych kryształów są kluczowe, aby zrozumieć ich własności
elektronowe oraz magnetyczne. Jedną z technik doświadczalnych umożliwiającą bezpo-
średnie badanie defektów punktowych sieci krystalicznej, a w szczególności luk po ato-
mach jest spektroskopia anihilacji pozytronów (PAS2). Użycie pozytronów do sondowania
ciał stałych może odbywać się na wiele sposobów. W niniejszej pracy zostały użyte dwie
techniki pomiarowe, a mianowicie spektroskopie czasu życia pozytronów oraz poszerzenia
Dopplera kwantu γ emitowanego w czasie anihilacji pary elektron-pozytron. Zastosowane
metody pomiarowe zostały szczegółowo opisane w rozdziale 2.5.
Przykładowe spektrum czasu życia pozytronów uzyskane w T =300 K dla próbki

Zn0.922Mn0.078GeAs2 zostało zamieszczone na rys. 2.10. Wyniki pomiarów spektroskopii

0.06 0.09 0.12 0.15 0.18

230

235

240

245

'

 Zn
1-x

Mn
x
GeAs

2

 Zn
1-x

Co
x
GeAs

2

av
 [p

s]

Zawartosc Mn lub Co x'

Rys. 5.3: Średni czas życia pozytronów τav w funkcji frakcji molowej pierwiastków podstawie-
niowych w stopie x wyznaczony dla próbek Zn1-x(Mn,Co)xGeAs2 zawierających jony
Mn (zamknięte symbole) oraz jony Co (otwarte punkty). Linia przebiegająca między
punktami odzwierciedla jedynie trend zmian τav z x.

czasu życia pozytronów zostały przedstawione na rys. 5.3 w postaci zależności średniego
czasu życia pozytronów τav (zdefiniowanego zgodnie z równaniem (2.4)) od zawartości
pierwiastków podstawieniowych w stopie x otrzymane dla próbek Zn1-x(Mn,Co)xGeAs2.
Otrzymane wyniki wskazują, iż czas życia pozytronów jest rosnącą funkcją zawartości
Mn w stopie. Oznacza to, że zaobserwowano doświadczalnie defekty sieci krystalicznej w
postaci luk po atomach. Ponadto zmiany średniego czasu życia pozytronów wskazują, iż
całkowita otwarta objętość związana z obserwowanym defektem rośnie wraz ze zwiększa-
niem ilości manganu w stopie. Z kolei zmiana rodzaju metalu przejściowego z Co na Mn

2 z j. ang.: Positron Annihilation Spectroscopy
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Tab. 5.2: Średni czas życia pozytronów τav, czasy życia pozytronów wyznaczone z dekompozy-
cji spektrum, odpowiednio τ1 i τ2 oraz intensywność I2 (I1=1 − I2) oraz czas życia
pozytronów w objętości kryształu τB wyznaczone dla próbek Zn1-x(Mn,Co)xGeAs2 w
oparciu o model jednego defektu. Ponadto zamieszczono wartości parametrów charak-
terystycznych spektrum poszerzenia Dopplera S oraz W .

TM x τav [ps] τ1 [ps] τ2 [ps] I2 (%) τB [ps] S W
Mn 0.053 228.5± 0.5 197± 3 288± 5 35± 4 220± 5 0.4387 0.0521
Co 0.052 233.5± 0.5 195± 3 302± 4 36± 3 223± 5 0.4384 0.0524
Mn 0.078 243.5± 0.5 183± 3 297± 2 53± 2 229± 5 0.4416 0.0515
Mn 0.182 246.5± 0.5 188± 3 310± 3 49± 2 231± 5 0.4427 0.0509

(w podobnej ilości) skutkuje obserwacją większej ilości defektów związanych z powstawa-
niem luk w sieci krystalicznej. Przeprowadzone pomiary dla 10¬T ¬ 400 K nie wykazały
zmian τav większych niż błędy wyznaczenia tej wielkości w całym zakresie temperatur, w
którym przeprowadzone były pomiary.
Spektrum czasu życia pozytronów można poddać bardziej szczegółowej analizie nu-

merycznej polegającej na dekompozycji na kilka (z reguły maksymalnie dwa lub trzy)
odrębnych czasów życia (zgodnie z wzorem (2.3)). Spektrum czasu życia pozytronów zo-
stało zatem rozłożone na dwie składowe. Dekompozycja na więcej niż dwa komponenty
dała wyniki obarczone dużymi błędami ze względu na bliskie wartości dwóch z nich.
Otrzymane wartości dłuższego czasu życia zawierały się w granicach między τ2=290-
310 ps. Szczegółowe wyniki przeprowadzonej dekompozycji dla wszystkich badanych pró-
bek Zn1-x(Mn,Co)xGeAs2 (wraz z błędami ich wyznaczenia) zostały zebrane w Tabeli 5.2.
W oparciu o wyznaczone dla modelu jedno-defektowego (czyli zakładając, iż tylko jeden
rodzaj defektów ma wpływ na otrzymane czasy życia) czasy τ1 oraz τ2 możliwe jest
obliczenie czasu życia pozytronów w objętości kryształu z wzoru (2.6) [65]. Obliczone
czasy τB (patrz Tabela 5.2) zawierały się między 220-230 ps. Okazują się one bliskie
wartościom otrzymanym dla binarnego odpowiednika badanych kryształów ZnGeAs2 tj.
GaAs (ze względu na zbliżoną stałą sieci), gdzie τB =230 ps [131]. Zbieżność obu wielko-
ści wskazuje, iż model jedno-defektowy jest stosowalny w przypadku kryształów miesza-
nych Zn1-x(Mn,Co)xGeAs2. Ponadto wydaje się rozsądne założenie, że obliczone wartości
czasu życia pozytronów w objętości kryształów są rzeczywistymi czasami dyfuzji pozy-
tronów w pozbawionych defektów kryształach Zn1-x(Mn,Co)xGeAs2. Zachowanie czasu
τ1 również stanowi potwierdzenie stosowalności modelu jedno-defektowego w omawia-
nym przypadku, ponieważ zmniejsza się on wraz ze wzrostem τav oraz zwiększaniem się
prawdopodobieństwa pułapkowania pozytronu w luce sieci krystalicznej. Jednoznacznie
należy stwierdzić, iż wyznaczone wartości τ2 są związane ze zwiększonym czasem ży-
cia pozytronu (w stosunku do tego w objętości kryształu) w luce w sieci kryształów
Zn1-x(Mn,Co)xGeAs2.
W celu zbadania trendów chemicznych związanych z obecnością zmiennej ilości metali

przejściowych w badanych roztworach stałych Zn1-x(Mn,Co)xGeAs2 wykonano pomiary
poszerzenia Dopplera linii anihilacji pozytronów. Pomiary te wykonane były jednocześnie
z pomiarem spektrum czasu życia pozytronów (w temperaturze pokojowej) w tym samym
układzie pomiarowym (opisanym szczegółowo w rozdziale 2.5). Otrzymane spektra w po-
staci zależności energii rejestrowanych fotonów (przykładowe spektrum przedstawiono w
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Rys. 5.4: Wartości parametrów S oraz W otrzymane dla próbek kryształów mieszanych
Zn1-x(Mn,Co)xGeAs2 o różnych składach chemicznych x (patrz podpisy).

rozdziale 2.5.2) zostały opracowane w celu otrzymania charakterystycznych parametrów
poszerzenia linii 511 keV S orazW . Wyniki przeprowadzonych pomiarów w postaci zależ-
ności wartości parametrów S oraz W od ilości pierwiastków podstawieniowych w stopie
zostały zebrane w Tabeli 5.2. Otrzymane wyniki wskazały, iż parametr S rośnie a W
maleje (co jest typowym wynikiem w sytuacji, gdy objętość zajmowana przez defekty
rośnie) wraz ze wzrostem ilości pierwiastków podstawieniowych w stopie.
Parametry S orazW przedstawia się często w postaci zależności S,W (patrz rys. 5.4),

która w przypadku wartości otrzymanych dla próbek Zn1-x(Mn,Co)xGeAs2 tworzy li-
nię prostą. Otrzymane wyniki po raz kolejny potwierdzają, że pozytrony anihilują w
badanych kryształach tylko w dwóch stanach. Pierwszym z nich jest stan związany
z defektem sieci krystalicznej charakteryzującym się wyższym czasem życia pozytronu
τ2=300± 10 ps. Natomiast drugim jest stan związany z anihilacją pozytronów z elek-
tronem w sieci kryształu. Jednakże dla próbki zawierającej kobalt zależność W (S) nie
zachowuje się zgodnie z trendem w przypadku modelu jedno-defektowego, tj. wzrostu S
(wraz z towarzyszącym mu maleniem W ) wraz ze zwiększaniem objętości zajmowanej
przez defekt. Efekt ten jest najwyraźniej widoczny, gdy otrzymane wyniki doświadczalne
przedstawi sie w postaci zależności parametrów S oraz W od średniego czasu życia po-
zytronów (patrz rys. 5.5). W przypadku, gdy w badanych kryształach byłby widoczny
tą metodą tylko jeden typ defektu, wtedy wartości S oraz W powinny zależeć liniowo
od τav [65]. Jednakże, jak widać wyraźnie na rys. 5.5, oba parametry wyznaczone dla
próbki zawierającej kobalt nie znajdują się na poprowadzonej linii prostej, którą daje się
poprowadzić przez resztę otrzymanych wyników (otrzymanych dla próbek zawierających
Mn).
Jest prawdopodobne, iż parametr S, a zwłaszczaW otrzymane dla próbki zawierającej

jony Co odzwierciedlają zmiany otoczenia chemicznego (zmiany konfiguracji elektrono-
wej) wokół defektów sieci krystalicznej. Oba pierwiastki podstawieniowe w przypadku
idealnym powinny podstawiać miejsca Zn2+ w sieci krystalicznej ZnGeAs2. W związku
z faktem, iż parametry opisujące anihilacje pozytronów pułapkowanych w lukach w sieci
krystalicznej ulegają zmianom wskutek zmian w otoczeniu chemicznym defektu jest wy-
soce prawdopodobne, że obserwowanym defektem są luki w po atomach arsenu sieci



5.1. Własności strukturalne kryształów Zn1-x(Mn,Co)xGeAs2 75

krystalicznej ZnGeAs2 (posiadające jako najbliższych sąsiadów atomy Zn oraz Ge).
Wyniki przeprowadzonych pomiarów pozytronowych mogą być lepiej zrozumiane po

porównaniu ich z odpowiednikiem binarnym badanych kryształów ZnGeAs2, czyli GaAs.
Struktura kryształów ZnGeAs2, tj. chalkopiryt jest bardzo zbliżona do struktury blendy
cynkowej dla GaAs, w której atomy Ga (Z =31) zostają zastąpione w połowie przez
atomy Ge (Z =32), a w drugiej połowie przez atomy Zn (Z =30). Z punktu widzenia
liczb atomowych (a co za tym idzie konfiguracji elektronowych) pierwiastki tworzące te
dwa związki są bardzo podobne. Ponadto parametry sieciowe otrzymane dla badanych
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Rys. 5.5: Parametry S oraz W przedstawione w funkcji średniego czasu życia pozytronów τav
dla monokrystalicznych próbek zawierających Mn (kwadraty) oraz Co (gwiazdy) oraz
polikrystalicznych (trójkąty) próbek Zn1-x(Mn,Co)xGeAs2.

kryształów są bardzo zbliżone do tych obserwowanych dla GaAs. Jest więc naturalnym i
rozsądnym założenie, iż parametry czasu życia pozytronów w pozbawionej defektów sieci
krystalicznej τB powinny być zbliżone; co zostało udowodnione. Parametry opisujące po-
szerzenia Dopplera są o wiele bardziej czułe na szczegóły otoczenia chemicznego oraz
elektronowego defektów, w których odbywa sie anihilacja (w związku z penetracją funkcji
falowej pozytronu chmur elektronowych atomów otaczających lukę w sieci krystalicznej).
W związku z tym oczekiwane jest, iż parametry Dopplera powinny okazać się nieco inne w
przypadku badanych kryształów oraz GaAs. Stawiane tezy zostały potwierdzone doświad-
czalnie w przypadku porównania wyników pomiarów dla takich materiałów jak ZnO oraz
GaN: oba materiały krystalizują w heksagonalnej strukturze wurcytu. Atomy tworzące
oba związki są sąsiadami w układzie okresowym pierwiastków oraz parametry sieciowe są
w obu przypadkach zbliżone (nieco większe w przypadku ZnO). Czas życia pozytronów w
sieci krystalicznej ma wartość wyższą w ZnO (o około 5%) niż w GaN, wartość parametru
S jest o 5 % niższa, a parametru W o 30% wyższa. Z drugiej strony 5% wzrost wartości
czasu życia pozytronów w lukach sieci krystalicznej wiąże się ze wzrostem parametrów
poszerzenia Dopplera o znacznie mniejszej wielkości niż różnice między poszczególnymi
materiałami [132, 133].
Czas życia τB związany z długością życia pozytronu w objętości kryształu ma war-

tości zawierające się dla badanych próbek Zn1-x(Mn,Co)xGeAs2 między τB =220-230 ps.
Wartość ta jest bardzo bliska obserwowanej dla GaAs: τB =230 ps [131]. Wartości τB
zebrane w Tabeli 5.2 mają wartości zmieniające się w obrębie dokładności metody po-
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miarowej. Warto dodać, że τB musi być mniejszy bądź równy τav. Jeśli zatem musi być
spełniony warunek, iż τB ¬ τav to okazuje się, iż τB musi być mniejszy niż τav dla próbki
zawierającej 5 % jonów Mn (τav =228 ps). Dodatkowo w związku z faktem, że w ba-
danych kryształach obserwuje się istnienie defektów w postaci luk w sieci krystalicznej
jest rozsądne przyjęcie czasu życia pozytronów o wartości 220 ps jako τB. Obserwowany
dłuższy komponent τ2, ma nieco większą wartość dla próbek polikrystalicznych niż dla
próbek monokrystalicznych. Może on w przypadku polikryształów mieć zawyżoną war-
tość w związku z obecnością innych typów defektów, lub też pułapkowaniem pozytronów
na granicach ziaren.
Drugi (wyższy) komponent czasu życia pozytronów, który został uzyskany w procesie

dekompozycji spektrum ma wartość zbliżoną we wszystkich czterech badanych próbkach
(około τ2=290-310ps). W przypadku arsenku galu, luki po atomach Ga mają czas życia
rzędu 260 ps, a luki arsenowe około 295 ps w neutralnym oraz około 260 ps w ujem-
nym stanie ładunkowym [131]. W związku z tym, że tak czasy τB oraz τ2 są zbliżone w
badanych kryształach ZnGeAs2 oraz GaAs jest oczywiste, że obserwowane luki w sieci
krystalicznej są lukami po atomach arsenu. Wrażliwość wartości parametrów Dopplera
na ilość pierwiastków podstawieniowych w stopie sugeruje, iż luki po atomach As two-
rzą się mając za otoczenie atomy metali przejściowych, tj. Mn lub Co podstawiających
miejsca zajmowane przez cynk w sieci krystalicznej. Różnice w procesie anihilacji pozy-
tronów znajdujących się w pobliżu atomów Mn oraz Co wynikają z tego, że pierwiastki
te mają różną liczbę elektronów na powłoce 3d. Wpływ dodatkowych elektronów 3d ko-
baltu (w stosunku do Mn) na część rozkładu gęstości elektronów o wysokich momentach
pędu powinien powodować wzrost parametru W [134]. Przedstawione tezy zostały po-
parte obliczeniami teoretycznymi przeprowadzonymi dla związku ZnGeAs2. W ramach
przeprowadzonych obliczeń wyznaczono rozkład elektronów rdzeni atomowych oraz re-
prezentatywnych defektów punktowych kryształu rozwiązując równanie stanu pozytronu,
a także konstruując gęstość elektronów i ich funkcji falowych dla atomów, podobnie jak
to opisano szczegółowo w pracy [135]. Rezultaty przeprowadzonych obliczeń wskazują, iż
umieszczenie atomów Co w pobliżu luki As powoduje wzrost parametru W większy niż
w przypadku atomu Mn.
Z punktu widzenia interpretacji wyników istotne jest, że nie obserwowano zmian pa-

rametrów pozytronowych w funkcji temperatury. Brak zmian może mieć przyczynę w
metalicznym ekranowaniu luk po atomach przez centra akceptorowe (odpowiedzialne z
kolei za przewodnictwo typu p obserwowane w kryształach). Efekt ten obserwowany był
w kryształach typu p GaAs, w których koncentracja dziur przewodnictwa była rzędu
1020 cm−3 lub wyższa [136]. W przypadku badanych kryształów koncentracje nośników
były rzędu 5·1019 cm−3. Zatem jest mało prawdopodobne, ażeby brak zmian temperatu-
rowych dla czasów życia wynikał z dużej ilości nośników w próbkach. Bardziej możliwym
wytłumaczeniem jest, iż obserwowane defekty sieci krystalicznej są w neutralnym stanie
ładunkowym. Wniosek ten stanowi potwierdzenie wcześniejszej interpretacji, która wska-
zywała, iż obserwowanym defektem są neutralne luki po atomach arsenu. W związku z
silnym przewodnictwem typu p, w badanych próbkach entalpia potrzebna do formowania
ujemnie naładowanych defektów jest wysoka za względu na położenie poziomu Fermiego
w pobliżu maksimum pasma walencyjnego. Natomiast defekty związane z kationami w
związkach półprzewodnikowych mają tendencję do bycia ujemnie naładowanymi akcep-
torami. Jest jednak raczej naturalnym znalezienie neutralnych donorowych defektów w
postaci luk arsenowych w badanych kryształach ZnGeAs2. Co ciekawe w literaturze nie
odnajduje się żadnych doniesień na temat obserwacji defektów anionowych w (Ga,Mn)As
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w szerokim zakresie składów chemicznych. Znajdowano jedynie defekty w postaci luk po
atomach Ga, które nie powinny tworzyć się łatwo w materiałach o przewodnictwie typu
p. Wyjaśnienie tej rozbieżności między wynikami literaturowymi a obecnymi badaniami
prawdopodobnie leży w metodzie wzrostu próbek (Ga,Mn)As. Były one hodowane me-
todą LT-MBE3, w warunkach przesycenia atomami arsenu, co prowadziło do ograniczenia
prawdopodobieństwa formowania luk po atomach As (zarazem zwiększając ilość luk po
atomach Ga). W próbkach otrzymywanych metodą LT-MBE obserwowano zamiast luk
arsenowych znaczne ilości atomów As tworzących defekty antypołożeniowe. Należy pod-
kreślić, że w ramach przeprowadzonych badań doświadczalnych nie wykryto defektów
tworzących wolną objętość w kryształach Zn1−x(Co,Mn)xGeAs2, innych niż luki po ato-
mach arsenu. Jeśli znaczące ilości luk kationowych byłyby w tych kryształach obecne,
wtedy prawdopodobnie byłyby w ujemnym stanie ładunkowym jednocześnie znacznie
bardziej efektywnie pułapkując pozytrony, niż neutralne luki lub kompleksy defektów
As (zwłaszcza w niskich temperaturach). Ponadto nie zaobserwowano zjawiska nasycenia
pułapkowania pozytronów w lukach As, co mogłoby uniemożliwiać pułapkowanie pozytro-
nów w innych rodzajach defektów. Niestety występujące w tym materiale przewodnictwo
typu p nie może być wytłumaczone przez istnienie luk po atomach Zn lub Ge, które są
traktowane jako płytkie akceptory [137].
Koncentracja luk po atomach As obserwowanych doświadczalnie może być osza-

cowana przy założeniu wartości współczynnika pułapkowania pozytronów na poziomie
µV =1×1015 s−1, czyli wartości przyjmowanej typowo dla neutralnego defektu [131]. Kon-
centracja luk arsenowych może być opisana wzorem (5.1)

[VAs] = Natµ−1V τ
−1
B (τav − τB)/(τD − τav), (5.1)

gdzie τD = τ2 oraz Nat=4.2×1022 cm−3 jest gęstością atomową związku ZnGeAs2. Osza-
cowanie prowadzi do wartości [VAs] około 2×1016 cm−3 w przypadku próbek zawierają-
cych około 5 % metali przejściowych. Natomiast w przypadku polikrystalicznych próbek
o zawartości Mn x 0.078 otrzymano wartości około [VAs] = 2×1017 cm−3. Oszacowane
koncentracje defektów są w przypadku wszystkich próbek takie same lub zbliżone do
wartości otrzymanych dla monokrystalicznych próbek Zn1-x(Mn,Co)xGeAs2. Różnica w
wartościach τav wynosząca 5 ps jest spowodowana różnicą rzędu 15 ps w wartościach τ2,
których intensywności są w obu przypadkach rzędu około 35ps (patrz Tabela 5.2). Nie ma
znacznych różnic między koncentracjami defektów dla dwóch polikrystalicznych próbek
(o zbliżonej intensywności I2). W związku koncentracja neutralnych luk po atomach As
jest raczej związana z jakością kryształu, niż zawartością metali przejściowych. Jest rów-
nież możliwe, iż na granicach ziaren próbek polikrystalicznych formacja luk arsenowych
jest ułatwiona.
Porównanie koncentracji obserwowanych defektów z ilością nośników wyznaczoną z

pomiarów efektu Halla wskazuje, iż luki As nie są efektywnymi centrami kompensacji
nośników. Ich koncentracje są o przynajmniej dwa rzędy mniejsze, niż koncentracje no-
śników ładunku obserwowane w badanych kryształach. Dodatkowo w związku z tym, że
obserwowane defekty są neutralnie naładowane, nie stanowią efektywnych centrów roz-
praszania nośników w próbkach. Zmniejszenie ruchliwości nośników obserwowane między
próbkami mono- i polikrystalicznymi jest więc prawdopodobnie związane głównie z pro-
cesami rozpraszania zachodzącymi na granicach ziaren. Należy ponadto podkreślić, iż

3 z j. ang.: low temperature molecular beam epitaxy - niskotemperaturowa epitaksja z wiązek moleku-
larnych
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detekcja dodatnio naładowanych luk po atomach - w tym dodatnio naładowanych luk As
(prawdopodobnie istnieją w kryształach o przewodnictwie typu p) nie była możliwa przy
użyciu zastosowanej metody badawczej. Zatem możliwość, że obecność takich defektów
w znaczący sposób zmienia własności elektryczne badanych kryształów nie może zostać
wykluczona.

5.2 Własności magnetyczne

5.2.1 Wyniki pomiarów namagnesowania

Własności magnetyczne kryształów Zn1-x(Mn,Co)xGeAs2 były badane przy użyciu ma-
gnetometru SQUID Quantum Design MPMS XL-7. Zastosowane urządzenie umożliwiało
wykonanie pomiarów namagnesowania w szerokim zakresie temperatur T ∈ 4.5−400 K.
Pomiary wykonane zostały w obecności stałego pola magnetycznego o indukcji pomiędzy
20-200 Oe. Namagnesowanie próbek było mierzone przy wykorzystaniu czterech różnych
wartości indukcji pola magnetycznego, tj. 20, 50, 100 oraz 200 Oe. Przykładowe wyniki po-
miarów namagnesowania w funkcji temperatury dla wybranej próbki Zn0.922Mn0.078GeAs2
zostały przedstawione na rys. 5.6. Jak widać na rys. 5.6 otrzymane krzywe M(T ) wska-
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Rys. 5.6: Namagnesowanie M w funkcji temperatury dla próbki Zn0.922Mn0.078GeAs2 mierzona
w obecności stałego pola magnetycznego o różnych amplitudach (patrz legenda).

zują na obecność w krysztale wyraźnego magnetycznego przejścia fazowego w okolicy
320 K. Krzywe namagnesowania w funkcji pola magnetycznego M(B) mierzone w wa-
runkach izotermicznych były liniowe nawet dla najwyższych użytych pól magnetycznych
w jakich odbywały się te pomiary, a mianowicie B=200 Oe. Krzywe te wykorzystano
do wyznaczenia stałopolowej podatności magnetycznej χ = ∂M/∂B dla każdej z ba-
danych próbek. Wyznaczone w powyższy sposób zależności temperaturowe stałopolowej
podatności magnetycznej χ dla wszystkich badanych kryształów Zn1-x(Mn,Co)xGeAs2
zostały pokazane na rys. 5.7. Wyniki przedstawione na rys. 5.7 wskazują, iż krzywe χ(T )
mają zupełnie różny kształt dla próbek Zn1-xMnxGeAs2 zawierających x 0.078, niż dla
próbki z mniejszą ilością jonów Mn. Przebieg zależności podatności magnetycznej wraz
z obniżaniem temperatury w przypadku kryształu Zn1-xMnxGeAs2 z x 0.078 do około
T =300 K był typowy dla obserwacji magnetycznego przejścia fazowego. Gwałtowny
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wzrost wartości χ około 300 K wraz z obniżaniem temperatury, a następnie nasycenie w
temperaturach T ¬ 300 K jest objawem istnienia uporządkowania ferromagnetycznego w
badanym materiale. Z kolei dla próbki Zn0.947Mn0.053GeAs2 zaobserwowano zachowanie
zależności χ(T ) typowe dla materiału paramagnetycznego (hiperboliczny kształt krzywej
χ(T )). Paramagnetyzm kryształu z x=0.053 oznacza, że ilość jonów Mn w tej próbce
była niewystarczająca dla zaistnienia przejść fazowych do faz uporządkowanych. Ilość
jonów Mn w próbce Zn0.947Mn0.053GeAs2 jest na tyle mała, że jony Mn nie grupują się w
klastry o rozmiarach wielu stałych sieci. Jony manganu w tym krysztale mogą być izolo-
wane lub też tworzyć niewielkie klastry (np. pary) oddziałujące krótkozasięgowo. Jedyna
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Rys. 5.7: Podatność magnetyczna χ mierzona w funkcji temperatury dla kryształów
Zn1-x(Mn,Co)xGeAs2 o zmiennej zawartości jonów Mn (zamknięte symbole) lub Co
(otwarte symbole) x (patrz legenda).

próbka zawierająca jony Co jako pierwiastek podstawieniowy dawała słaby diamagne-
tyczny sygnał (patrz rys. 5.7). Wynikało to prawdopodobnie z tego, iż większość jonów
Co wbudowała się w matrycę ZnGeAs2 w pozycje międzywęzłowe, lub też w kryształach
obecna była inna forma nieporządku magnetycznego. Istnienie tego rodzaju nieporządku
mogło powodować zmianę stanu ładunkowego jonów Co2+ na inny np. Co3+ powodujący
zmniejszenie liczby spinowej jonu z 3/2 do 1/2. Takie zjawisko może być przyczyną ob-
serwowanej słabej odpowiedzi magnetycznej.
Zachowanie krytyczne krzywych χ(T ) dla próbek Zn1-xMnxGeAs2 wykorzystano w

celu określenia temperatury przejścia fazowego zdefiniowanego jako punkt przegięcia cha-
rakterystyki χ(T ). Otrzymane w ten sposób wartości temperatur krytycznych były równe
TC =319.7 K oraz 308.3 K, odpowiednio dla próbek z x=0.078 oraz 0.182. Wysoka za-
wartość jonów manganu w ferromagnetycznych kryształach Zn1-xMnxGeAs2 (o TC zbli-
żonej do GaAs zawierającego wytrącenia MnAs [119, 120]) spowodowała, że obserwowane
własności magnetyczne wynikały z obecności obcych faz krystalograficznych w badanych
kryształach. Otrzymane wyniki są zatem zgodne z wynikami uzyskanymi podczas pomia-
rów XRD oraz EDS.
Aby potwierdzić hipotezę, że wysokie temperatury Curie badanych kryształach są

związane z obecnością wytrąceń arsenku manganu oszacowano wielkość temperatury Cu-
rie w przypadku, gdy oddziaływania magnetyczne były przenoszone poprzez swobodne



5.2. Własności magnetyczne kryształów Zn1-x(Mn,Co)xGeAs2 80

nośniki (w tym przypadku dziury przewodnictwa - patrz rozdział 5.3). Oszacowanie siły
oddziaływania RKKY polega na wyznaczeniu wartości całki wymiany pomiędzy jonami
Mn. Wartość całki wymiany dla oddziaływania RKKY JRKKY może być wyznaczona
przy wykorzystaniu wzoru (3.2). Aby to zrobić należy zebrać szereg informacji na temat
własności elektrycznych materiału. Struktura pasmowa kryształów ZnGeAs2 jest jak się
okazuje bardzo zbliżona do binarnego odpowiednika badanego związku, czyli GaAs [25].
Zgodnie z pracą [25] założono, iż pasmo walencyjne składa się z trzech podwójnie zdege-
nerowanych pasm walencyjnych (NV =3). Wartość stałej sprzężenia jon manganu−dziura
przewodnictwa Jpd została ustalona na poziomie 1 eV [138]. Wartość stałej Jpd wskazuje,
że główny przyczynek do oddziaływania RKKY pochodzi od dziur przewodnictwa posia-
dających dużą masę efektywną (tzw. ciężkich dziur). Ze względu na znaczne podobień-
stwo zależności dyspersyjnych dla GaAs oraz ZnGeAs2 [25] w pobliżu k=0 wartość masy
efektywnej dla dziur przewodnictwa została zaczerpnięta z wartości wyznaczonych dla
GaAs [139], tj. 0.45 ·m0, gdzie m0 jest masą spoczynkową elektronu. Oszacowane warto-
ści stałej JRKKY użyto w celu oszacowania temperatury Curie wynikającej z oddziaływa-
nia RKKY. Temperatura Curie została oszacowana z zależności TC = JRKKY /kB, gdzie
kB jest stałą Boltzmana. Oszacowane w ten sposób temperatury Curie dla kryształów
mieszanych Zn1-xMnxGeAs2 zwiększały się, wraz ze zwiększaniem ilości Mn w stopie od
TC ≈ 1.9 K dla próbki z x=0.053 do 3.5 K dla kryształu zawierającego 18.2% Mn. Powyż-
sze oszacowanie wskazuje, że (w związku z niską koncentracją nośników) dalekozasięgowe
oddziaływanie RKKY nie jest w stanie wytworzyć uporządkowania ferromagnetycznego
w temperaturach obserwowanych doświadczalnie. Zatem oddziaływania krótkozasięgowe
muszą być odpowiedzialne za obserwowany ferromagnetyzm w próbkach Zn1-xMnxGeAs2
z x 0.078.
Natura obserwowanej fazy uporządkowanej może zostać zbadana poprzez kolejne po-

miary magnetometryczne. W tym celu wykonano pomiary namagnesowania w funkcji
temperatury w dwóch przypadkach, tj.: gdy próbka była chłodzona w obecności ze-
wnętrznego pola magnetycznego (krzywe FC4) oraz przy jego braku (krzywe ZFC5).
Wyniki pomiarów w postaci zależności M(T ) dla dwóch ferromagnetycznych kryształów
Zn1-xMnxGeAs2 zostały zestawione na rys. 5.8. Wyniki eksperymentalne zaprezentowane
na rys. 5.8 wskazują, iż namagnesowanie materiału zależało od historii jego chłodzenia.
Namagnesowanie w obszarze ferromagnetycznym było w przypadku obu próbek widocznie
mniejsze, gdy próbka była chłodzona w nieobecności zewnętrznego pola magnetycznego.
Obserwowane na rys. 5.8 różnice między krzywymi FC oraz ZFC namagnesowania M(T )
stanowiły doświadczalne świadectwo istnienia w próbce obszarów zarówno ferromagne-
tycznych, jak i antyferromagnetycznych. Koegzystencja dwóch stanów magnetycznych o
przeciwnych znakach całki wymiany może być możliwa w systemach wykazujących nie-
porządek magnetyczny. Silna kompetycja między stanem ferro- oraz antyferromagnetycz-
nym prowadzi do frustracji spinowej i w efekcie do zamrożenia momentów magnetycz-
nych w materiale, czego doświadczalna manifestacją było rozszczepienie krzywych FC
i ZFC widocznych na rys. 5.8. Możliwość współistnienia obszarów ferromagnetycznych
oraz antyferromagnetycznych w Zn1-xMnxGeAs2 została przewidziana teoretycznie [140]
i związana jest z niewielką różnicą energetyczną pomiędzy stanami ferro- oraz antyfer-
romagnetycznymi w tym związku. Sytuacja ta nie jest w pełni stosowalna do badanej
sytuacji ze względu na fakt, że oddziaływania ferromagnetyczne są w badanych krysz-

4 z j. ang.: field cooled
5 z j. ang.: zero field cooled
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Rys. 5.8: Namagnesowanie w funkcji temperatury mierzone w obecności stałego pola magnetycz-
nego B=200Oe dla próbek Zn1-xMnxGeAs2 (zawartości Mn x podane w podpisach),
chłodzone w obecności zewnętrznego pola magnetycznego (FC - zamknięte symbole)
lub przy jego braku (ZFC - otwarte symbole).

tałach związane prawdopodobnie z obecnością wytrąceń MnAs. Porównując otrzymane
wyniki dla dwóch próbek Zn1-xMnxGeAs2 widać wyraźnie, iż nieodwracalność krzywych
FC oraz ZFC jest wyraźniejsza widoczna w przypadku próbki zawierającej większą ilość
Mn x=0.182. Związane jest to z oczywistym faktem, iż wraz ze zwiększaniem ilości man-
ganu w stopie rośnie prawdopodobieństwo ulokowania dwóch jonów paramagnetycznych
sprzężonych antyferromagnetycznie. Dodawanie Mn do badanych kryształów będzie za-
tem prowadziło do zwiększenia frustracji spinowej układu.
Wpływ pola magnetycznego na własności magnetyczne kryształów Zn1-xMnxGeAs2

był badany poprzez pomiary namagnesowania w funkcji przyłożonego pola magnetycz-
nego. Zastosowany magnetometr SQUID umożliwiał wykonanie w/w pomiarów dla pól
z zakresu B ∈± 70 kOe. Wyniki przeprowadzonych pomiarów dla wszystkich kryształów
Zn1-xMnxGeAs2 zostały przedstawione na rys. 5.9. Otrzymane wyniki pokazują, iż w
zakresie temperatur niższych niż TC w przypadku obu próbek ferromagnetycznych nama-
gnesowanie rośnie szybko wraz ze zwiększaniem pola magnetycznego, a następnie dąży
asymptotycznie do wartości magnetyzacji nasycenia MS. Tego typu kształt krzywej na-
magnesowaniaM(B) jest typowy dla materiałów ferromagnetycznych opisywanych teorią
Weissa ferromagnetyzmu, tj. ich zależność M(B) daje się opisać funkcją Brillouina daną
równaniem (3.16). Namagnesowanie kryształu Zn0.922Mn0.078GeAs2 nasyca się po umiesz-
czeniu go w polu magnetycznym o indukcji wyższej niż 30 kOe, natomiast w przypadku
próbki z zawartością Mn x=0.182 nie zaobserwowano pełnego nasycenia namagnesowa-
nia nawet po umieszczeniu jej w polach magnetycznych rzędu B=70 kOe. Otrzymane
wyniki wskazują, że zwiększanie ilości Mn w stopie prowadzi do zwiększenia pola ma-
gnetycznego potrzebnego do obrócenia momentów magnetycznych w kierunku zgodnym
z kierunkiem pola magnetycznego. Stanowi to potwierdzenie wcześniejszej tezy, iż wraz
ze wzrostem ilości Mn w stopie zwiększa się również frustracja spinowa jonów Mn, w
efekcie prowadząca do różnic w kształcie krzywych M(T ) FC oraz ZFC. Niewielka tem-
peraturowa zależność kształtu krzywych namagnesowania potwierdza również tezę, iż
prawdopodobnie krótkozasięgowe oddziaływania prowadzące do znacznych całek sprzę-
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Rys. 5.9: Krzywe namagnesowania wyznaczone w różnych temperaturach dla kryształów
Zn1-xMnxGeAs2 o różnych składach chemicznych (patrz podpisy).

żenia są odpowiedzialne za obserwowany ferromagnetyzm w badanych próbkach. Pomiar
krzywej M(B) dla próbki Zn0.922Mn0.078GeAs2 przeprowadzony w temperaturze wyższej,
niż temperatura przejścia paramagnetyk–ferromagnetyk dał rezultat typowy dla mate-
riału paramagnetycznego. Wyniki pomiarów izotermicznego namagnesowania w funkcji
zewnętrznego pola magnetycznego przeprowadzone dla kryształu Zn0.947Mn0.053GeAs2,
widoczne na rys. 5.9b były typowe dla słabych paramagnetyków. W niskich tempera-
turach, tj. w T =5 oraz 10 K osiągnięto nasycenie namagnesowania. Kształt krzywych
M(B) dla tych temperatur dawał się dobrze dopasować funkcją Brillouina (wzór (3.19))
dla paramagnetyka. Z kolei w wyższych temperaturach na skutek drgań termicznych nie
było możliwe nasycenie namagnesowania przy użyciu pól dostępnych magnetycznych, a
krzywe namagnesowania były liniowe.
Wartości namagnesowania nasycenia MS wyznaczone dla kryształów Zn1-xMnxGeAs2

wykorzystano w celu oszacowania ilości aktywnych magnetycznie jonów magnetycz-
nych w poszczególnych kryształach. Obliczenia przeprowadzono w oparciu o zależność
(3.17). Ze względu na diamagnetyczny charakter podatności magnetycznej kryształu
Zn0.948Co0.052GeAs2 ilość aktywnych magnetycznie jonów Co musiała w nim być zanie-
dbywalnie mała i nie było możliwe jej precyzyjne wyznaczenie. Wyznaczone z równania
(3.17) wartości frakcji molowych pierwiastków podstawieniowych w przypadku próbek
Zn1-xMnxGeAs2 okazały się znacznie niższe, aniżeli wartości otrzymane podczas pomia-
rów fluorescencji rentgenowskiej. W przypadku kryształów z x=0.052, 0.078 oraz 0.182
wyznaczone ilości aktywnych magnetycznie jonów Mn ze spinem 5/2 wynosiły odpo-
wiednio 0.0005± 0.0001, 0.048± 0.001 oraz 0.104± 0.001. Otrzymane wartości wskazują,
iż ilość aktywnych magnetycznie jonów Mn w matrycy ZnGeAs2 była znacząco mniej-
sza niż zawartość jonów manganu wyznaczona z pomiarów rentgenowskiej spektroskopii
fluorescencyjnej. Rozbieżności te wynikają z tego, że metoda bazująca na wynikach ma-
gnetometrycznych wykrywa tylko magnetycznie aktywne jony Mn tj. takie, które nie
są sprzężone antyferromagnetycznie oraz mają w połowie zapełnioną powłokę 3d. Nato-
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miast spektrometr fluorescencyjny wykrywa wszystkie jony manganu niezależnie od ich
stanu spinowego. Niższe wartości x wyznaczone w oparciu o namagnesowanie nasycenia
oznaczają, iż znaczna część jonów Mn obecnych w półprzewodniku była nieaktywna ma-
gnetycznie. Jony manganu mogą wbudowywać się w sieć krystaliczną półprzewodnika w
różne miejsca tj. pozycje międzywęzłowe lub pozycje atomów Ge lub nawet As. Niepo-
rządek strukturalny może być przyczyną obniżenia efektywnego momentu magnetycznego
materiału poprzez zmiany ładunkowe jonów paramagnetycznych pozostających w różnych
miejscach. Zmiany stanu ładunkowego mogą być przyczyną obniżenia stanu spinowego
manganu. Podobne obserwacje były raportowane w Ga1-xMnxAs, gdzie w kryształach o
wysokiej zawartości Mn notowano znaczne ilości jonów paramagnetycznych pozostają-
cych w pozycjach międzywęzłowych. Ponadto obecność klastrów magnetycznych w pół-
przewodniku może prowadzić do obniżenia sumarycznego momentu magnetycznego w
porównaniu z jonami nieoddziałującymi poprzez oddziaływania dipolowe.
Charakteryzacja własności magnetycznych próbek Zn1-xMnxGeAs2 obejmowała rów-

nież pomiary pętli histerezy magnetycznej. Pomiary te wykonano w stałej temperaturze
T =5 K. Wyniki przeprowadzonych pomiarów dla każdej z próbek Zn1-xMnxGeAs2 zo-
stały przedstawione na rys. 5.10.

-900 -600 -300 0 300 600 900

-3

-2

-1

0

1

2

3

-300 -200 -100 0 100 200 300
-0.6

-0.3

0.0

0.3

0.6

M
 [e

m
u/

g]

B [Oe]

 x = 0.182
 x = 0.078
 x = 0.053

T = 5 K

x105

B [Oe]

 

 

M
 [e

m
u/

g]

Rys. 5.10: Pętle histerezy zmierzone w temperaturze T =5 K dla próbek Zn1-xMnxGeAs2 z
różną zawartością Mn x (patrz legenda). Wstawka pokazuje powiększenie krzywej
M(B) dla próbki Zn0.982Mn0.078GeAs2.

Wyniki przedstawione na rys. 5.10 dały rezultaty charakterystyczne dla materiałów
ferromagnetycznych (nieodwracalność krzywych namagnesowania) w przypadku próbek
Zn1-xMnxGeAs2 o zawartości manganu większej niż x=0.078. Pola koercji wyznaczone
w oparciu o powyższe pomiary były równe HC =27 Oe oraz HC =43 Oe dla kryształów z
x=0.078 oraz 0.182. Natomiast spontaniczne namagnesowanie MR zmieniało się między
7× 10−2 a 2.6× 10−1 emu/g dla próbek z x=0.078 oraz 0.182. Można tutaj zaobserwować
zasadniczy wzrost obu wielkości wraz ze wzrostem ilości jonów Mn w stopie. Zatem wraz
ze zwiększaniem ilości manganu w kryształach zmieniała się struktura domenowa stopu.
Obserwowane parametry MR oraz HC mają w badanych próbkach niewielkie wartości
wobec czego należy sklasyfikować je jako materiały magnetycznie miękkie. Dla parama-
gnetycznej próbki Zn0.947Mn0.053GeAs2 nie zaobserwowano histerezy magnetycznej.



5.2. Własności magnetyczne kryształów Zn1-x(Mn,Co)xGeAs2 84

5.2.2 Magnetyczny rezonans jądrowy

Ferromagnetyzm kryształów Zn1-xMnxGeAs2 z x 0.078 wynikał prawdopodobnie z obec-
ności wytrąceń MnAs w sieci krystalicznej półprzewodnika. Metodą umożliwiającą wy-
krycie obcych faz magnetycznych nawet w przypadku, gdy wytrącenia te mają niewielkie
rozmiary jest magnetyczny rezonans jądrowy (NMR6). Pomiary echa spinowego NMR
zostały wykonane przy pomocy automatycznego, koherentnego oraz fazo-czułego spek-
trometru [123]. Pomiary NMR jonów 55Mn oraz 75As zostały przeprowadzone w tempera-
turze T =4.3 K. Wyniki przeprowadzonych pomiarów zostały przedstawione na rys. 5.11.
Otrzymane spektra NMR zawierały szerokie maksima w okolicach 210 oraz 240 MHz w
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Rys. 5.11: Spektra NMR zarejestrowane dla wybranych próbek Zn1-xMnxGeAs2 (składy che-
miczne podane w podpisach na rysunku). Wstawka do wykresu pokazuje szczegó-
łowe pomiary pików obserwowanych dla częstotliwości bliskich 220 MHz wykonane
dla próbki z x=0.078.

przypadku obu kryształów będących przedmiotem tych badań. Wstawka do rys. 5.11 po-
kazuje spektrum NMR zarejestrowane dla próbki Zn1-xMnxGeAs2 (x=0.078), otrzymane
poprzez zastosowanie wyższej rozdzielczości częstotliwościowej. Nie zaobserwowano pików
w spektrum NMR w zakresie częstotliwości, w którym powinny znajdować się charaktery-
styczne maksima dla izolowanych jonów Mn2+ w stanie ferromagnetycznym. Otrzymane
spektrum NMR może być z całą pewnością zinterpretowane jako pochodzące od fazy fer-
romagnetycznej MnAs. Piki pochodzące od izotopów 55Mn oraz 75As w arsenku manganu
powinny być obserwowane dla częstotliwości odpowiednio około 236.1 oraz 207.9 MHz
[124], co pokrywa się dobrze z wartościami otrzymanymi w przypadku badanych pró-
bek Zn1-xMnxGeAs2. Rozszczepienie kwadrupolowe linii pochodzących od atomów 55Mn
oraz 75As obserwowane we wcześniejszych pracach [124] nie były widoczne w obecnym
przypadku, ponieważ klastry MnAs są prawdopodobnie ułożone losowo względem sieci
krystalicznej półprzewodnika. Otrzymane wyniki wskazują na istnienie silnego sygnału
pochodzącego od MnAs znajdującego sie w kryształach Zn1-xMnxGeAs2. Obserwowany
ferromagnetyzm w badanych kryształach chalkopirytu pochodzi od obecności klastrów
MnAs, a więc zachodzi sytuacja analogiczna do tej w przypadku kryształów Ga1-xMnxAs

6 z j. ang.: Nuclear Magnetic Resonance
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zawierających wytrącenia MnAs [121]. Temperatury Curie obserwowane w tych krysz-
tałach są bardzo bliskie temperaturom przejść paramagnetyk–ferromagnetyk dla MnAs
(TC ≈ 313 K), co stanowi kolejne potwierdzenie tezy, że ferromagnetyzm w tym materiale
pochodzi od wydzieleń arsenku manganu.

5.3 Własności transportowe

5.3.1 Podstawowa charakteryzacja transportu elektronowego

Podstawowa charakteryzacja własności elektronowych kryształów mieszanych
Zn1-x(Mn,Co)xGeAs2 składała się z pomiarów oporności elektrycznej oraz efektu
Halla w funkcji temperatury. Wyniki przeprowadzonych pomiarów w postaci za-
leżności składowej oporności właściwej ρxx od temperatury dla badanych próbek
Zn1-x(Mn,Co)xGeAs2 zostały przedstawione na rys. 5.12. Otrzymane wyniki pokazane
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Rys. 5.12: Oporność właściwa ρxx w funkcji temperatury dla próbek Zn1-x(Mn,Co)xGeAs2 o
różnym składzie chemicznym (podanym w legendzie).

na rys. 5.12 wykazują znaczne różnice między próbkami o różnych składach chemicznych.
Wyniki te prowadziły do szeregu obserwacji, które zostały opisane poniżej.
Wartości oporności właściwej ρxx wyznaczone w 300 K dla kryształów Zn1-xMnxGeAs2

(patrz Tabela 5.3) najpierw wykazywały wzrost z x między 1.58×10−2Ωcm (x=0.053) a
8.61×10−2 Ωcm (x=0.078), by następnie maleć do 3.38×10−2 Ωcm (x=0.182). Wzrost
oporności właściwej obserwowany dla pierwszych dwóch kryształów wynikał z faktu,
iż transport nośników w próbce z x=0.078 był zaburzony przez obecność wytrąceń.
Granice między ZnGeAs2 oraz MnAs mogą zawierać znaczne ilości centrów rozpraszania
nośników powodując wzrost ρxx. Natomiast obserwowany spadek wartości oporności
ρxx (wraz z rosnącym x) dla 0.078¬x¬ 0.182 może wskazywać na to, że zwiększanie
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Tab. 5.3: Wyniki pomiarów oporności właściwej oraz efektu Halla wykonane w temperaturze
pokojowej w postaci: oporności właściwej ρxx, koncentracji nośników ładunku n oraz
ich ruchliwości µ dla badanych kryształów Zn1-x(Mn,Co)xGeAs2.

TM x ρxx |n| µ
[10−2 Ωcm] [1019 cm−3] [cm2/(Vs)]

Co 0.052 8.33±0.07 0.7±0.1 11.1±0.2
Mn 0.053 1.58±0.01 3.3±0.2 10.7±0.4
Mn 0.078 8.61±0.06 5.2±0.2 2.5±0.1
Mn 0.182 3.38±0.03 9.1±0.3 2.3±0.1

ilości jonów Mn w tych kryształach powoduje wzrost koncentracji nośników poprzez
zwiększenie ilości metalicznych wytrąceń arsenku manganu. Obserwowano duże różnice
wartości oporności właściwej (patrz Tabela 5.3) między próbkami o zbliżonej ilości jonów
Mn i Co (x≈ 0.052). Może to być wynikiem różnić w stechiometrii obu kryształów
zmieniających ilość defektów. Jest też prawdopodobne, iż jony Co zajmowały miejsca
międzywęzłowe lub tworzyły inne typy defektów punktowych w krysztale, co przyczyniło
się do wzrostu ρxx.
Dla próbek Zn1-xMnxGeAs2 o zawartości jonów manganu x=0.053 oraz x=0.182

w temperaturach wyższych od około 50 K obserwowano metaliczne charakterystyki
oporności w funkcji temperatury ρxx(T ). Metaliczny charakter zależności ρxx(T ) jest
typową własnością silnie zdegenerowanych materiałów półprzewodnikowych. Z kolei
inny kształt charakterystyki ρxx(T ), w przypadku kryształu z x=0.078, nie został
wyjaśniony. Jak widać wyraźnie na rys. 5.12a oraz 5.12c krzywe ρxx(T ) dla próbek
Zn1-xMnxGeAs2 o x=0.053 oraz x=0.182 charakteryzowały się występowaniem mi-
nimum w temperaturach niższych niż 100 K. Jest prawdopodobne, iż obserwowane
minima są związane z przejściami metal−izolator, które dość powszechnie obserwowano
w innych półprzewodnikach zdegenerowanych. Obserwowano zmniejszanie się oporności
właściwej ρxx wraz ze zwiększaniem temperatury w kryształach Zn1-x(Mn,Co)xGeAs2 o
zawartości jonów Co równej x=0.053 oraz Mn x=0.078. Zachodzi więc podejrzenie, że
w przypadku tych próbek przewodnictwo elektryczne ma charakter półprzewodnikowy.
Próba wyznaczenia energii aktywacji dla tych próbek zakończyła się niepowodzeniem,
ponieważ obserwowano silnie nieliniowe krzywe ln(σxx) vs. T−1. W przypadku kryształów
Zn1-xMnxGeAs2 z x> 0.07 nieliniowość ta wynikała z obecności metalicznych wytrąceń
MnAs w materiale. Z kolei w przypadku próbki Zn0.948Co0.052GeAs2 brak liniowości
krzywej ln(σxx) vs. T−1 ma inne wytłumaczenie. W tym przypadku przypuszcza się,
iż ze względu na znacznie większą ilość defektów strukturalnych transport nośników
ładunku jest silnie zaburzony i zdeterminowany przez akty rozpraszania na defektach
punktowych.
Pomiary oporności właściwej wykonane dla dwóch ferromagnetycznych próbek

Zn1-xMnxGeAs2 o zawartości Mn x 0.078 wykazały istnienie maksimów w zależ-
ności ρxx(T ) w temperaturach zbliżonych do obserwowanych temperatur przejść
paramagnetyk–ferromagnetyk (patrz rys. 5.7). Jednym z możliwych mechanizmów
mogących stanowić fizyczną przyczynę powstawania maksimów w zależności ρxx(T ), w
pobliżu temperatur magnetycznego przejścia fazowego jest oddziaływanie s-d prowadzące
do zawężania pasma donorowego wraz ze zwiększaniem temperatury [141]. Zmniejszenie
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energii aktywacji nośników jest związane z zależnością między pozycjami poziomów dziur
przewodnictwa w paśmie walencyjnym a namagnesowaniem materiału. Bezpośrednią
manifestacją tego zjawiska były obserwowane maksima w zależności ρxx(T ) w przypadku
tych dwóch kryształów.
Drugim elementem składającym się na podstawową charakteryzację transportu elek-

tronowego w badanych kryształach Zn1-x(Mn,Co)xGeAs2 były pomiary efektu Halla i jego
zmian temperaturowych. Pomiary wykonano dla temperatur z zakresu 4.3T  370 K,
przy użyciu stałego pola magnetycznego o indukcji B=14 kOe. Otrzymane w ten sposób
zależności składowej tensora oporności ρxy(B) były liniowe w zakresie pól magnetycznych
użytych w tych pomiarach, a więc koncentracje nośników wyznaczone w oparciu te
pomiary miały poprawne, niezaburzone anomalnym efektem Halla wartości. W wyniku
przeprowadzonych pomiarów otrzymano zależności temperaturowe koncentracji nośników
n dla kryształów Zn1-x(Mn,Co)xGeAs2, przedstawione na rys. 5.13. Otrzymane wyniki
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Rys. 5.13: Koncentracja nośników n wyznaczona z pomiarów efektu Halla w funkcji tempera-
tury dla badanych próbek Zn1-x(Mn,Co)xGeAs2 o różnej zawartości pierwiastków
podstawieniowych x (patrz legenda).

wskazały, iż wszystkie badane próbki były półprzewodnikami o przewodnictwie typu p,
z wysokimi koncentracjami nośników rzędu 1020 cm−3, które silnie zależały od składu
chemicznego stopu. Obserwowano wzrost koncentracji nośników (porównując wartości
koncentracji nośników wyznaczone w temperaturze pokojowej) ze wzrostem ilości jonów
Mn w kryształach (patrz Tabela 5.3). Koncentracja swobodnych nośników ładunku
zmieniała się między 3.3×1019 cm−3 a 9.1×1019 cm−3 przy zmianie ilości jonów manganu
w krysztale mieszanym między x=0.053 a x=0.182. Różnice wartości koncentracji
pomiędzy próbkami Zn1-xMnxGeAs2 wynikały z tego, że próbki o większej ilości Mn niż
x=0.053 zawierały metaliczne wytrącenia arsenku manganu. Duża zmiana koncentracji
nośników była również obserwowana podczas porównania próbek Zn1-x(Mn,Co)xGeAs2
o zbliżonej ilości jonów Mn oraz Co (patrz Tabela 5.3). Znaczne różnice wartości n
między tymi dwoma próbkami pochodziły prawdopodobnie od różnic w rozpuszczalności
jonów Mn i Co prowadzącej do powstawania defektów. Jest także możliwe, że różnice
w koncentracji nośników między tymi kryształami pochodziły z nieznacznych różnic
w stechiometrii kryształów, która jest odpowiedzialna za elektryczną kompensację
kryształów.
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Przegląd wyników zebranych na rys. 5.13 wskazuje, iż koncentracja nośników ładunku
była malejącą funkcją temperatury w przypadku badanych kryształów Zn1-xMnxGeAs2.
Z kolei kryształ zawierający kobalt wykazywał wzrost ilości nośników ładunku wraz
ze zwiększaniem temperatury. Zmniejszanie się koncentracji nośników n wraz ze
zwiększaniem temperatury jest typowym zachowaniem obserwowanym w wielu zdegene-
rowanych półprzewodnikach. Natomiast rosnąca zależność n(T ) obserwowana dla próbki
Zn0.947Co0.053GeAs2 była typowa dla półprzewodników niezdegenerowanych, w których
transport elektronowy jest termicznie aktywowany. Gwałtowne zmiany temperaturowe
n dla próbki Zn0.947Co0.052GeAs2, obserwowane w temperaturach T < 50 K są skutkiem
obniżania się poziomu Fermiego leżącego w przerwie energetycznej kryształu. Jednakże
ze względu na nieliniowość zależności ln(σxx) vs. T−1 nie ma podstaw aby sądzić, że
transport nośników ładunku w przypadku tego kryształu był termicznie aktywowany.
Ruchliwość swobodnych nośników ładunku µ oraz jej zmiany temperaturowe zostały

wyznaczone w oparciu o zależność (3.28). Wartości µ otrzymane w temperaturze
pokojowej (patrz Tabela 5.3) malały wyraźnie wraz ze wzrostem ilości pierwiastków
podstawieniowych w stopie. Było to zrozumiałe ze względu na pogarszanie sie jakości
kryształów wraz ze wzrostem zawartości Mn. Zależności temperaturowe ruchliwości
nośników pokazały, iż była ona rosnącą funkcją temperatury. Otrzymana zależność µ(T )
oznaczała, iż rozpraszanie na defektach sieci krystalicznej było decydujące w transporcie
elektronowym kryształów Zn1-x(Mn,Co)xGeAs2.

5.3.2 Magnetoopór w silnych polach magnetycznych

Pomiary transportowe w silnych polach magnetycznych zostały wykonane za po-
mocą układu pomiarowego składającego się z magnesu nadprzewodzącego (opis w
rozdziale 2.4.3) umożliwiającego umieszczenie kryształów w stałym polu magnetycznym
o maksymalnej indukcji B=130 kOe.
Krzywe magnetooporu wyznaczone w warunkach izotermicznych dla szeregu tempe-

ratur z zakresu 1.4¬T ¬ 150 K dla próbki Zn0.947Mn0.053GeAs2 zostały przedstawione
na rys. 5.14. Wyniki eksperymentalne przedstawione na rys. 5.14 wskazują na istnienie
ujemnego magnetooporu w krysztale Zn0.947Mn0.053GeAs2, w temperaturach niższych niż
5 K. Otrzymane krzywe magnetooporu nie wykazywały histerezy. Dla pól magnetycznych
wyższych od kilkunastu kOe pojawił się dodatni przyczynek do magnetooporu. Ampli-
tuda obserwowanego ujemnego magnetooporu ulega zmniejszeniu wraz ze zwiększaniem
temperatury od wartości -0.74 % do -0.12 % dla temperatur między 1.3 K i 2.9 K. Wy-
raźnie widoczne było, iż minimum krzywych MR pojawiało się w coraz mniejszych polach
magnetycznych, wraz z rosnącą temperaturą. W temperaturach powyżej T =4.3 K ob-
serwowano jedynie dodatni, kwadratowy przyczynek do magnetooporu związany ruchem
orbitalnym nośników ładunku w polu magnetycznym, zanikający z temperaturą na sku-
tek rozpraszania fononowego.
Istnieje wiele fizycznych mechanizmów mogących prowadzić do ujemnego magneto-

oporu w materiałach magnetycznych (patrz rozdział 3.2.2). Wartość wyznaczonego ilo-
czynu kF lc≪ 1 dla próbki Zn0.947Mn0.053GeAs2 wskazuje, że zjawisko słabej lokalizacji nie
jest fizyczną przyczyną rejestrowanego ujemnego magnetooporu w tej próbce. Ekspery-
mentalne krzywe magnetooporu otrzymane dla kryształu Zn0.947Mn0.053GeAs2, dla tem-
peratur niższych niż 7 K dopasowano wykorzystując zależność (3.30) (patrz rys. 5.14b).
Wartości współczynnika gs będące parametrem dopasowania były równe odpowiednio
gs≈ 3 dla temperatury T =1.4 K, a następnie zwiększały się aż do gs≈ 4.23 dla T =4.3 K.
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Rys. 5.14: Krzywe magnetooporu wyznaczone dla wybranych temperatur z zakresu
1.4T  150 K (patrz legenda) dla próbki Zn0.947Mn0.053GeAs2.

Otrzymane wartości współczynnika gs są odpowiednikiem wartości momentu magnetycz-
nego µ=1.5µB/Mn (T =1.4 K) aż do 2.1µB/Mn (T =4.3 K). Otrzymane wartości mo-
mentu magnetycznego były znacznie niższe niż wartości odpowiednie dla Mn2+ z S =5/2.
Otrzymane wyniki są zgodne z wcześniejszymi oszacowaniami prowadzonymi w oparciu
o wyniki pomiarów magnetometrycznych (patrz rozdział 5.2), których rezultatem był
znacznie mniejszy moment magnetyczny jonu Mn dla próbki Zn0.947Mn0.053GeAs2. Powyż-
szy wynik stanowi zatem potwierdzenie wcześniejszych stwierdzeń, iż alokacja jonów Mn
w sieci krystalicznej ZnGeAs2 jest daleka od idealnej. Większość jonów Mn nie obsadza
pozycji Zn2+ w sieci chalkopirytu, a zatem może pozostawać w niskim stanie spinowym.
Analogiczne pomiary magnetooporu zostały wykonane również dla ferromagnetycz-

nych kryształów Zn1-xMnxGeAs2 o zawartości jonów manganu większej niż x 0.078.
Mimo zbliżonych własności magnetycznych kryształów z x=0.078 oraz 0.182 doświad-
czalne wyznaczone krzywe magnetooporu różniły się znacząco między nimi. Z tego
względu będą one analizowane osobno.
Wyniki pomiarów magnetooporu przeprowadzonych dla próbki Zn0.947Mn0.078GeAs2

zostały zebrane na rys. 5.15a. Ich przegląd pokazuje, że w zakresie temperatur mię-
dzy 1.3¬T ¬ 4.3 K obserwowano występowanie jedynie ujemnego przyczynku do ma-
gnetooporu wykazującego nasycenie w polach magnetycznych o indukcji przekraczającej
B=100 kOe. Wyniki pokazały zmniejszanie magnetooporu wraz ze zwiększaniem tempe-
ratury od 51.9% w temperaturze T =1.3 K, do około 7% w T =4.3 K na skutek wzrostu
znaczenia rozpraszania fononowego w transporcie nośników ładunku. Znaczne amplitudy
ujemnego magnetooporu obserwowane w tej próbce nie są związane ze zjawiskiem słabej
lokalizacji nośników w związku z ich niską ruchliwością (kryterium nie zostało spełnione,
gdyż kF l≪1). Ze względu na obecność metalicznych wytrąceń arsenku manganu jest
wysoce prawdopodobne, iż obserwowany ujemny magnetoopór mógł być spowodowany
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Rys. 5.15: Krzywe ułamkowego magnetooporu (a-b) zarejestrowane w różnych temperaturach
(patrz legenda) dla próbki Zn0.922Mn0.078GeAs2 oraz (c-d) przeprowadzone dopaso-
wania krzywych doświadczalnych w oparciu o teoretyczne modele magnetooporu.

tunelowaniem spinowo spolaryzowanych w ferromagnetycznych ziarnach nośników. Efekt
ten znany jest jako gigantyczny magnetoopór (GMR7) obserwowany w wielu materia-
łach granularnych wykazujących uporządkowanie ferromagnetyczne [142, 143]. Własno-
ści magnetyczne próbki Zn0.922Mn0.078GeAs2 wskazują, iż w materiale tym obecne są
metaliczne regiony ferromagnetyczne w postaci wytrąceń MnAs oraz półprzewodnikowe
regiony ZnGeAs2 (ferromagnetyczne granulki rozpuszczone w izolatorze). Traktując ba-
dany materiał w ten sposób staje się on bardzo podobny do materiałów granularnych.
Aby taki efekt mógł zaistnieć konieczne było spełnienie założenia związanego z tym, że
średnia droga swobodna nośników ładunku w materiale (dla ferromagnetycznych krysz-
tałów Zn1-xMnxGeAs2 była ona nie większa niż lc≈ 2 nm) powinna mieć wartość wyższą
aniżeli średnia odległość między klastrami ferromagnetycznymi.
Wykorzystując wartości namagnesowania kryształu i zakładając, iż jest ono superpo-

zycją momentów magnetycznych pochodzących od jonów Mn w heksagonalnym arsenku
manganu (o stałych sieci równych odpowiednio ah=3.71 Å oraz ch=5.54 Å [144, 145]),
wyznaczono średni promień wytrącenia, który gwarantowałby wystąpienie efektu GMR.
Średnia odległość między klastrami MnAs musiałaby wynosić kilka nanometrów aby jed-
norodnie w całym materiale rozmieścić wytrącenia. Istnieje zatem możliwość, iż w ba-
danym materiale były obecne obszary niejednorodne zawierające zgrupowania klastrów
MnAs o większej średnicy.
Zgodnie z równaniem (3.33) zostały przeprowadzone dopasowania doświadczalnych

7 GMR - z j. ang.: giant magneto-resistance
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krzywych magnetooporu dla temperatur mniejszych niż 5 K, widocznych na rys. 5.15a.
Dopasowania zostały wykonane zakładając, że nośniki przewodnictwa są polaryzowane
podczas ruchu wewnątrz ziaren MnAs. Dzięki temu można było przyjąć stopień polaryza-
cji dziur przewodnictwa równy 45% (wartość wzięta z pracy Panguluri et. al [146]). Aby
możliwe było wykonanie dopasowania należało dodać wyższe stopnie rozwinięcia nama-
gnesowania w równaniu (3.33). Dopasowane krzywe naniesiono na dane doświadczalne i
zebrano na rys. 5.15d. Jak widać na rys. 5.15d otrzymano dobrą zgodność między wyni-
kami doświadczalnymi a krzywymi teoretycznymi. Jako rezultat dopasowania otrzymano
wartości stałych oddziaływania między ziarnami ferromagnetycznymi J ≈ 60 µeV. Tak
niska wartość stałej oddziaływania wskazuje, iż ferromagnetyczne ziarna arsenku man-
ganu praktycznie nie oddziałują, a ponadto wyjaśnia występowanie tego efektu jedynie
w niskich temperaturach. Rezultat ten zdaje się być zgodny z wynikami pomiarów krzy-
wych namagnesowania, których kształt był charakterystyczny dla miękkich magnetyków.
Dla temperatur T  4.3 K obserwowano dwa różne dodatnie przyczynki do magne-

tooporu. Pierwsza dodatnia składowa MR występowała w polach magnetycznych o in-
dukcji B< 50 kOe i powodowała powstanie charakterystycznego kształtu litery V krzy-
wych magnetooporu. Nieporządek magnetyczny [147] wskazuje się jako jeden z możli-
wych mechanizmów fizycznych prowadzących do powstania takiego kształtu magneto-
oporu. Ze względu na niską ruchliwość ładunku takie wytłumaczenie nie może mieć miej-
sca. Rys. 5.15a wskazuje wyraźnie, że ta składowa magnetooporu jest rosnącą funkcją
temperatury dla temperatur z zakresu 10¬T ¬ 50 K. Dodatnia składowa MR tworząca
kształt litery V jest zwykle w układach ziarnistych kojarzona z obecnością anizotropo-
wego magnetooporu (AMR8), nie może jednak wykazywać podobnych anomalii tempe-
raturowych, lub też być związana z transportem dwunośnikowym w badanym materiale.
Zależność ρxy(B) może być opisana w modelu wielonośnikowym za pomocą zależności
∆ρxx/ρ0∝Hα. Odchylenia od zależności kwadratowej (α 6=2) są z reguły wyraźną sygna-
turą, iż więcej niż jeden typ nośników ładunku bierze udział w transporcie elektronowym
w półprzewodniku.
Biorąc pod uwagę dwa przyczynki do magnetooporu, tj. możliwość występowania

transportu dwunośnikowego oraz ruch orbitalny nośników ładunku w polu magnetycz-
nym, wykonano dopasowania krzywych znajdujących się na rys. 5.15a. Rezultaty prze-
prowadzonych dopasowań przedstawiono na rys. 5.15c. Jak widać na rys. 5.15c otrzy-
mano dobre dopasowania między wynikami doświadczalnymi a przyjętymi założeniami
teoretycznymi. Wartości wykładnika krytycznego α otrzymane w wyniku dopasowania
(patrz wstawka do rys. 5.15c) były wyraźnie mniejsze niż 2. Stanowiło to potwierdze-
nie hipotezy, iż przynajmniej dwa typy nośników ładunku elektrycznego brały udział
w transporcie elektronowym w krysztale Zn0.922Mn0.078GeAs2 w temperaturach niższych
niż 150 K. Przegląd wartości zebranych we wstawce do rys. 5.15c wskazuje, iż współ-
czynnik dopasowania α był malejącą funkcją temperatury. Wskazuje to na fakt, że rola
dwóch rodzajów nośników przestała być dominująca w wysokich temperaturach. Podsu-
mowując można więc stwierdzić, iż (biorąc pod uwagę wyniki pomiarów efektu Halla w
wysokich temperaturach T  200 K) przewodnictwo elektronowe miało znaczący wpływ
na przewodnictwo elektryczne kryształu Zn0.922Mn0.078GeAs2 w temperaturach niższych
niż 150 K. Natomiast dla temperatur wyższych niż 200 K przewodnictwo typu p domi-
nowało.
Badania kolejnej ferromagnetycznej próbki Zn0.818Mn0.182GeAs2 pokazały interesu-

8 AMR - z j. ang. anisotropic magneto-resistance
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Rys. 5.16: Krzywe magnetooporu (a-b) rejestrowane w różnych temperaturach (patrz legendy)
dla próbki Zn0.818Mn0.182GeAs2 oraz (c) krzywe doświadczalne wraz z liniami wyni-
kającymi z dopasowanie w oparciu o równanie (3.32).

jące własności transportowe w wysokich polach magnetycznych. Pomimo obserwowanego
ujemnego magnetooporu w niskich temperaturach, mającego podobne własności jak w
przypadku poprzedniej próbki, wyniki pomiarów magnetooporu w wyższych temperatu-
rach miały nieco inny charakter dla próbki Zn0.818Mn0.182GeAs2 (patrz rys. 5.16). Jak
widać z rys 5.16a otrzymano ujemny magnetoopór dla temperatur niższych niż T =10 K.
Obserwowany ujemny przyczynek do magnetooporu miał największą amplitudę około -
30 % w temperaturze T =1.4 K, zmniejszającą się wraz ze wzrostem temperatury ze
względu na rosnący udział fononów w zaburzaniu ruchu nośników ładunku (zgodnie z
wzorem (3.32)), aż do temperatury około T ≈ 13 K. Fizyczną przyczyna powstawania
ujemnego magnetooporu w tym krysztale był efekt GMR. Mniejsza wartość MR w przy-
padku próbki Zn0.818Mn0.182GeAs2 wynikała z tego, iż ziarna MnAs w tej próbce słabiej
oddziaływały ze względu na ich prawdopodobną mniejszą gęstość. Przeprowadzono dopa-
sowania krzywych magnetooporu dla T ¬ 7.1 K w oparciu o wzór (3.33) opisujący efekt
GMR. Doświadczalne krzywe magnetooporu, wraz z nałożonymi na nie dopasowanymi
krzywymi teoretycznymi przedstawiono na rys. 5.16c. Jak można zauważyć na rys. 5.16c
otrzymano dobrą zgodność między wynikami doświadczalnymi a przyjętym modelem teo-
retycznym. Jako rezultat procedury dopasowania otrzymano wartości stałych sprzężenia
między ziarnami ferromagnetycznymi równe J ≈ 36 µeV. Po raz kolejny niska wartość
otrzymanej stałej J wskazuje, że ziarna ferromagnetyczne MnAs były słabo sprzężone
ze sobą. Otrzymane wartości J dla próbki Zn0.818Mn0.182GeAs2 były prawie dwukrotnie
mniejsze niż wartości dla próbki o zawartości jonów manganu x=0.078. Prawdopodob-
nie zatem (mimo większej zawartości Mn w próbce Zn0.818Mn0.182GeAs2) magnetyczne
klastry MnAs oddziaływały z mniejszą siłą niż w przypadku próbki o x=0.078. To z
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kolei prowadzi do wniosku, iż gęstość klastrów MnAs w próbce Zn0.818Mn0.182GeAs2 jest
mniejsza (na korzyść większych rozmiarów) niż w próbce o x=0.078, co tłumaczy w ści-
sły sposób różnice w amplitudach GMR występujące między dwiema ferromagnetycznymi
kryształami Zn1-xMnxGeAs2.
Dla temperatur większych niż 13 K obserwowano niewielki dodatni przyczynek do

magnetooporu wykazującego anomalię w temperaturze około 20 K o niejasnej przyczy-
nie fizycznej. Powyżej tych temperatur, w temperaturze około 50 K obserwowano po raz
drugi niewielki ujemny magnetoopór. Przyczyna powstania tej anomalii również nie jest
oczywista. W temperaturach powyżej 50 K obserwowano jedynie niewielki dodatni ma-
gnetoopór związany z ruchem orbitalnym nośników ładunku w obecności zewnętrznego
pola magnetycznego.
Pomiary krzywych magnetooporu wykonane dla próbki Zn0.948Co0.052GeAs2 wyka-

zały istnienie w niej efektów o naturze zbliżonej do tych obserwowanych w przypadku
próbki Zn0.947Mn0.053GeAs2. Wyniki przeprowadzonych pomiarów zostały przedstawione
na rys. 5.17a. Pokazują one istnienie ujemnego magnetooporu w temperaturach poniżej
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Rys. 5.17: Krzywe magnetooporu (a) rejestrowane w różnych temperaturach (patrz legendy)
dla próbki Zn0.948Co0.052eAs2 wraz z dopasowaniem krzywych teoretycznych (b).

7 K o maksymalnej wartości obserwowanej w próbce Zn0.948Co0.052eAs2 równej około 4 %
w T =2.2 K. Wartości ujemnego magnetooporu wyznaczone w przypadku próbki zawie-
rającej kobalt były większe niż w przypadku próbki z manganem. Obserwowany ujemny
przyczynek do magnetooporu w próbce Zn0.948Co0.052eAs2 (diamagnetycznej zgodnie z
rys. 5.7) zinterpretowano jako pochodzący od nieporządku spinowego (podobnie jak w
przypadku próbki Zn0.947Mn0.053GeAs2). Jony kobaltu obecne w matrycy półprzewod-
nika traktowane są jako efektywny system ze spinem S=3/2. Rozszczepienie spinowe
podpasm nie było brane w tym przypadku pod uwagę ze względu na fakt, iż dobre wyniki
dopasowania otrzymano bez uwzględnienia tego efektu. Założono dodatkowo, iż dodatni
przyczynek do MR związany był z orbitalnym ruchem nośników w obecności zewnętrznego
pola magnetycznego. Wyniki przeprowadzonych dopasowań danych doświadczalnych zo-
stały przedstawione na rys. 5.17b. Wartości współczynnika gs zmieniały się między gs≈ 2
w temperaturze T =1.4 K, do gs≈ 3.3 dla T =4.3 K. Otrzymane wartości współczyn-
nika gs stanowią odpowiednik wartości momentu magnetycznego przypadającego na jon
kobaltu rzędu 1-1.6µB/Co. Znacznie niższe wartości efektywnego momentu magnetycz-
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nego wyznaczone w ramach dopasowania są zgodne z wcześniejszymi wynikami pomiarów
magnetometrycznych (patrz rozdział 5.2). Otrzymane wartości wskazują, że większość jo-
nów kobaltu nie jest aktywna magnetycznie i w związku z tym nie ma wpływu na kształt
obserwowanych krzywych magnetooporu.

5.3.3 Efekt Halla w silnych polach magnetycznych

Pomiary efektu Halla w silnych polach magnetycznych wykonano za pomocą tego samego
układu doświadczalnego co pomiary magnetooporu. Przeprowadzono pomiary zależności
napięcia Halla w szeregu ustalonych temperatur (z zakresu 1.4¬T ¬ 180 K) od przy-
łożonego zewnętrznego pola magnetycznego o indukcji z zakresu −130¬B¬ 130 kOe.
Otrzymane doświadczalne krzywe ρxy(B) dla dwóch próbek Zn1-x(Mn,Co)GeAs2 o zawar-
tości pierwiastków podstawieniowych zbliżonej do x≈ 0.053 były liniowe w całym bada-
nym zakresie temperatur (patrz rys. 5.18). Brak spontanicznego namagnesowania stał się
przyczyną braku anomalnego efektu Halla w próbkach Zn1-x(Mn,Co)GeAs2 z x≈ 0.053
w związku z ich paramagnetyczną lub diamagnetyczną odpowiedzią magnetyczną. Nie
stwierdzono również odchyleń od liniowości zależności ρxy(B) w tych próbkach mogących
wskazywać na istnienie transportu wielonośnikowego w tych kryształach. Również w przy-
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Rys. 5.18: Wyniki pomiaru zależności oporności Halla ρxy w funkcji zewnętrznego pola magne-
tycznego B zarejestrowane w różnych temperaturach (patrz podpisy) dla kryształów
Zn1-x(Mn,Co)xGeAs2 o różnym składzie chemicznym.

padku ferromagnetycznych próbek Zn1-xMnxGeAs2 o zawartości jonów Mn x 0.078 w
całym zakresie pomiarowym nie stwierdzono istnienia AHE. W temperaturach poniżej
9 K występowało odchylenie od liniowości zależności ρxy(B) w wysokich polach magne-
tycznych, być może związane z transportem dwunośnikowym w tych kryształach. Wyniki
pomiarów efektu Halla pozostają w sprzeczności z wcześniejszymi wnioskami wyciągnię-
tymi w oparciu o wyniki pomiarów magnetooporu, które przewidywały istnienie trans-
portu dwunośnikowego w znacznie wyższych temperaturach tj. T ¬ 150 K. Może być to
spowodowane tym, iż prawdopodobnie jeden typ nośników dominował w temperaturach
wyższych niż T > 9 K powodując, iż krzywe ∆ρxy(B) były liniowe. Zmiana nachylenia
krzywych ∆ρxy(B) dla T < 9 K zachodzi dla pól magnetycznych o indukcji większej niż



5.4. Podsumowanie badań kryształów Zn1-x(Mn,Co)xGeAs2 95

B≈ 20 kOe. Duże wartości pól magnetycznych niezbędnych do obserwacji nieliniowości
w zależnościach ρxy(B) wykluczają możliwość, że przyczyną ich występowania jest AHE.

5.4 Podsumowanie

Przeprowadzone badania doświadczalne oraz analiza zebranego materiału pozwoliły wy-
konać szczegółową charakteryzację badanych kryształów półprzewodnika półmagnetycz-
nego Zn1−x(Mn,Co)GexAs2. Analiza i interpretacja otrzymanych wyników przeprowa-
dzona w oparciu o istniejące modele teoretyczne pozwoliła na wysnucie szeregu wniosków:

• Charakteryzacja składu chemicznego kryształów Zn1-x(Mn,Co)xGeAs2 wykonana me-
todą EDXRF wskazała na jednorodność chemiczną próbek. Otrzymano kryształy o
dobrej stechiometrii i zróżnicowanym składzie chemicznym, zmieniającym się w gra-
nicach 0.052¬x¬ 0.182.

• Charakteryzacja krystalograficzna badanych kryształów wykonana za pomocą wysoko-
rozdzielczego dyfraktometru proszkowego wskazała, iż wraz z dodawaniem jonów man-
ganu do stopu dramatycznie pogarsza się jakość krystaliczna otrzymanych próbek.
Wraz z dodawaniem Mn otrzymano kryształy zawierające, oprócz macierzystej fazy
tetragonalnej ZnGeAs2, wytracenia dwóch rodzajów w postaci związku Zn2Ge11As4
oraz MnAs (dla x 0.078). Z kolei w przypadku dodawania jonów Co do stopu otrzy-
mano dobrej jakości kryształy.

• Charakteryzacja strukturalna kryształów Zn1-x(Mn,Co)xGeAs2, na którą składały się
pomiary przy użyciu skaningowego mikroskopu elektronowego sprzężonego z fluore-
scencyjnym spektroskopem rentgenowskim umożliwiła identyfikację niejednorodności
chemicznych w badanym związku w postaci wytrąceń MnAs. Wyniki tych pomiarów
były konsystentne z wynikami XRD.

• Wykonano pomiary strukturalne przy użyciu spektroskopii anihilacji pozytronów.
Przeprowadzone pomiary wykazały istnienie luk anionowych prawdopodobnie sprzężo-
nych z metalami przejściowymi. Nie udało się przy użyciu tej techniki wykryć luk ka-
tionowych, które powinny być odpowiedzialne za elektryczną kompensację kryształów.
Wynika z tego, że inne typy defektów, aniżeli defekty punktowe były odpowiedzialne
za obserwowane silne przewodnictwo typu p kryształów Zn1-x(Mn,Co)xGeAs2.

• Otrzymane wyniki badań własności magnetycznych pokazały niezwykle wysokie tem-
peratury Curie, jak na półprzewodniki półmagnetyczne, wyższe niż 300 K. Obserwo-
wany ferromagnetyzm okazał się być związany z niejednorodnościami strukturalnymi
kryształów Zn1-xMnxGeAs2 z x 0.078, w których wykryto wytrącenia arsenku man-
ganu. Stąd wydaje się oczywiste, iż w przypadku badanych kryształów udało się od-
kryć próg rozpuszczalności jonów manganu w półprzewodniku ZnGeAs2. Z kolei w
przypadku domieszkowania kryształów ZnGeAs2 jonami kobaltu okazało się, że wbu-
dowuje się on w strukturę półprzewodnika w sposób dramatycznie obniżający jego
moment magnetyczny. Wyniki pomiarów magnetometrycznych w przypadku ferroma-
gnetycznych kryształów Zn1-xMnxGeAs2 wskazały na fakt, iż w układzie tym obecne
są oddziaływania antyferromagnetyczne, tj. kryształ posiada pewne cechy szkła spi-
nowego poprzez współistnienie obszarów o przeciwnych znakach stałej wymiany. Po-
twierdzają to wyniki pomiarów namagnesowania w funkcji pola magnetycznego, które
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pokazują, iż namagnesowanie jest lepiej odzwierciedlone przez funkcję Brillouina w
wysokich temperaturach, podczas gdy w niskich widać dodatkową podsieć magne-
tyczną wpływającą na wyniki. Ferromagnetyczne kryształy Zn1-xMnxGeAs2 cechowały
typowe dla ferromagnetyków spontaniczne namagnesowanie oraz występowanie histe-
rezy. Obserwowane histerezy magnetyczne charakteryzowały się niskimi polami koercji
oraz niewielkim spontanicznym namagnesowaniem.

• Wyniki pomiarów magnetycznego rezonansu jądrowego ferromagnetycznych próbek
Zn1-xMnxGeAs2 pokazały, że za uporządkowanie ferromagnetyczne obserwowane w
tych kryształach odpowiedzialne są klastry MnAs. Obserwowane spektra NMR były
bliźniaczo podobne do wyników literaturowych otrzymywanych w przypadku objęto-
ściowych kryształów arsenku manganu. Zatem kolejna metoda doświadczalna wykryła
i potwierdziła, iż własności magnetyczne kryształów Zn1-xMnxGeAs2 z x 0.078 są
zdeterminowane przez własności MnAs. Potwierdza to zbieżność temperatur Curie
między oboma związkami chemicznymi. Oszacowaną koncentracja aktywnych jonów
magnetycznych w badanych kryształach okazała się znacznie niższa od wartości otrzy-
manej poprzez pomiary rentgenowskie; z czego wynika, iż duża frakcja domieszek miała
znacząco zaniżony moment magnetyczny.

• W ramach podstawowej charakteryzacji własności transportowych kryształów
Zn1-x(Mn,Co)xGeAs2 wykonano pomiary oporności oraz efektu Halla w funkcji tem-
peratury. Obserwowano półprzewodnikowe oraz metaliczne zależności oporności od
temperatury. Próby wyznaczenia energii aktywacji w pierwszym przypadku okazały
się niemożliwe ze względu na silne nieliniowości charakterystyki ln(σxx) vs. T−1. War-
tości oporności ρxx(T = 300 K) zmieniały się o ponad rząd wielkości. Obserwowano
występowanie minimów oporności mogące świadczyć o przejściu metal-izolator w tem-
peraturach niższych niż 50 K. Ponadto w temperaturach bliskich temperaturom Curie
wykryto w próbkach ferromagnetycznych występowanie słabych maksimów w zależno-
ściach ρxx(T ) będących wynikiem fluktuacji namagnesowania w pobliżu TC . Wszyst-
kie badane kryształy były półprzewodnikami typu p o koncentracjach nośników silnie
zależnych od składu chemicznego. Koncentracja nośników była rosnącą funkcją ilo-
ści manganu w stopie. Różnice te były wynikiem obecności metalicznych wytrąceń
arsenku manganu obecnych w kryształach i przyczyniających się do zwiększenia kon-
centracji nośników. Ponadto obserwowano znaczące różnice n w zależności od rodzaju
domieszki magnetycznej, wynikające z niejednakowej stechiometrii kryształów oraz
ilości defektów.

• Pomiary magnetooporu w silnych polach magnetycznych wykazały, iż wielkość ta oraz
jej charakter silnie zależała od składu chemicznego materiału. W przypadku parama-
gnetycznej próbki Zn0.947Mn0.053GeAs2 obserwowano ujemny magnetoopór o niewiel-
kiej amplitudzie, spowodowany polaryzacją nieuporządkowanych momentów magne-
tycznych po umieszczeniu kryształu w polu magnetycznym. Przeprowadzone dopaso-
wania wykazały znacznie niższy niż oczekiwano moment magnetyczny jonu Mn2+. Z
kolei w ferromagnetycznych kryształach Zn1-xMnxGeAs2 wykryto istnienie ujemnego
magnetooporu o znacznych wartościach wynoszących maksymalnie ok. 50%. Efekt ten
zinterpretowano jako gigantyczny magnetoopór wynikający z istnienia w tych próbkach
ferromagnetycznych obszarów metalicznych, tj. MnAs oraz dielektrycznych obszarów
półprzewodnikowych ZnGeAs2. W oparciu o teorię GMR w ośrodkach granularnych
oszacowano stałą oddziaływania ziaren ferromagnetycznych J ≈ 36÷ 60 µeV. Oszaco-
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wana wartość wskazuje na niezwykle niską energię oddziaływania; co wyjaśnia fakt, iż
GMR obserwowano jedynie w niskich temperaturach.

• Wyniki pomiarów efektu Halla w funkcji zewnętrznego pola magnetycznego wska-
zały na brak występowania anomalnego efektu Halla w ferromagnetycznych próbkach
Zn1-xMnxGeAs2. Wykryto nieliniowości otrzymanych krzywych ρxy(B) w przypadku
części kryształów mogących stanowić dowód na to, iż dwa typy nośników ładunku
uczestniczyły w transporcie elektronowym w niskich temperaturach.





6. ANALIZA PORÓWNAWCZA WŁASNOŚCI BADANYCH
ZWIĄZKÓW Zn1-x(Mn,Co)xGeAs2 ORAZ Cd1-xMnxGeAs2

W części II niniejszej pracy omówiono własności strukturalne, magnetyczne oraz trans-
portowe dwóch związków chemicznych tj. Zn1-x(Mn,Co)xGeAs2 oraz Cd1-xMnxGeAs2,
będących przedstawicielami grupy II-IV-V2 układu okresowego pierwiastków. Porówna-
nie wyników doświadczalnych uzyskanych dla w/w materiałów prowadzi do następujących
konkluzji:

• Analiza obserwowanych własności strukturalnych badanych kryształów wskazała, że
dodawanie jonów Mn do obu stopów pogarsza ich jakość krystalograficzną. Ana-
liza wyników XRD oraz EDS pozwoliła stwierdzić, iż kryształy Zn1-xMnxGeAs2
miały lepszą jakość krystaliczną niż Cd1-xMnxGeAs2. Jedynie w przypadku krysz-
tałów Zn1-xMnxGeAs2 dla x< 0.06 udało sie uzyskać kryształy nie zawierające wy-
trąceń MnAs. Badania mikroskopowe dały dowody na to, że w przypadku kryształów
Cd1-xMnxGeAs2 obserwowane wytrącenia miały większe rozmiary niż w przypadku
Zn1-xMnxGeAs2. Najlepszej jakości widmo XRD uzyskano w przypadku kryształu
Zn0.948Co0.052GeAs2.

• Własności magnetyczne obu studiowanych grup kryształów były w znacznym stop-
niu pochodną ich własności strukturalnych. W przypadku większości kryształów
Zn1-xMnxGeAs2 (dla x> 0.06) oraz wszystkich próbek Cd1-xMnxGeAs2 obserwo-
wano zatem ferromagnetyzm z temperaturami Curie przekraczającymi 300 K,
które były wynikiem obecności klastrów MnAs. Jedynie w przypadku kryszta-
łów Zn1-x(Mn,Co)xGeAs2 z x≈ 0.053 ich własności magnetyczne wskazują na
brak agregacji jonów paramagnetycznych w materiale. Namagnesowanie kryszta-
łów Zn1-xMnxGeAs2 miało wartości znacznie niższe od oczekiwanych. Wynikało
to ze znacznego nieporządku strukturalnego kryształów. Natomiast w próbkach
Cd1-xMnxGeAs2 obserwowano wartości zbliżone do oszacowanych teoretycznie.

• Własności transportowe obu badanych kryształów różnią sie zasadniczo. Badania
efektu Halla pokazały, że kryształy Zn1-x(Mn,Co)xGeAs2 są typu p. Natomiast w przy-
padku próbek Cd1-xMnxGeAs2 wykryto przewodnictwo typu n. W przypadku obu ba-
danych związków chemicznych nie obserwowano obecności anomalnego efektu Halla.
Pomiary w silnych polach magnetycznych dały w efekcie różne efekty magnetoopo-
rowe w omawianych dwóch związkach chemicznych. W ferromagnetycznych kryszta-
łach Zn1-xMnxGeAs2 wykryto gigantyczny magnetoopór (o maksymalnej amplitudzie
około -50%) dla T < 10 K związany z rozpraszaniem nośników na granicach ziaren.
Z kolei w próbkach Cd1-xMnxGeAs2 obserwowano dodatni magnetoopór o znacznych
amplitudach (rzędu 300% w T =4.3 K) dla T < 200 K, związany z nieporządkiem
magnetycznym stopu.





Cz ֒eść III

WŁASNOŚCI PÓŁPRZEWODNIKOWYCH KRYSZTAŁÓW
MIESZANYCH Z GRUPY IV-VI O STRUKTURZE SOLI
KUCHENNEJ, ZAWIERAJĄCYCH JONY METALI

PRZEJŚCIOWYCH





7. WŁASNOŚCI KRYSZTAŁÓW Ge1-x-ySnxMnyTe

7.1 Otrzymywanie kryształów i ich własności strukturalne

Kryształy mieszane Ge1-x-ySnxMnyTe, których własności zostaną przedstawione w po-
niższym rozdziale zostały wyhodowane w Instytucie Problemów Inżynierii Materiałowej
Ukraińskiej Akademii Nauk za pomocą zmodyfikowanej metody Bridgmana. Modyfika-
cje metody wzrostu kryształów były analogiczne do tych zastosowanych w latach 50-tych
przez Austa i Chalmersa celem poprawy jakości kryształów aluminium [148]. Wspomniane

Tab. 7.1: Wykaz kryształów mieszanych Ge1-x-ySnxMnyTe zawierający frakcje molowe
pierwiastków podstawieniowych x oraz y, a także wartości parametrów krystalogra-
ficznych tj. stałej sieci as oraz kąta dystorsji romboedrycznej αs.

x±∆x y±∆y as [Å] αs [deg]
Zawartość Sn x≈ 0.095± 0.005

0.11± 0.01 0.012± 0.001 6.0064± 0.0002 88.52± 0.01
0.10± 0.01 0.024± 0.002 - -
0.092± 0.009 0.033± 0.003 - -
0.090± 0.009 0.039± 0.004 6.0208± 0.0002 88.89± 0.01
0.089± 0.009 0.051± 0.005 5.9957± 0.0002 88.64± 0.01
0.092± 0.009 0.058± 0.006 - -
0.102± 0.01 0.067± 0.007 5.9457± 0.0001 88.84± 0.01
0.094± 0.01 0.079± 0.008 5.8891± 0.0002 89.14± 0.01
0.091± 0.009 0.094± 0.009 - -
0.099± 0.009 0.099± 0.01 5.9011± 0.0002 89.08± 0.01
0.091± 0.009 0.115± 0.01 5.9993± 0.0002 89.01± 0.01
0.083± 0.008 0.119± 0.01 - -

Zawartość Mn y≈ 0.035± 0.006
0.090± 0.009 0.039± 0.01 6.0208± 0.0002 88.89± 0.01
0.092± 0.009 0.033± 0.01 - -
0.10± 0.01 0.041± 0.01 - -
0.11± 0.01 0.031± 0.01 5.9906± 0.0002 88.76± 0.01
0.12± 0.01 0.031± 0.01 5.9954± 0.0002 88.70± 0.01
0.14± 0.01 0.034± 0.01 - -

modyfikacje polegały przede wszystkim na zmianach w rozkładzie radialnym temperatur
w ampule podczas wzrostu, czego skutkiem było wytworzenie nachylenia frontu krystali-
zacji. Umożliwiło to poprawę jakości otrzymywanych kryształów polegającej na zmniej-
szeniu ilości monokryształów w pojedynczym wytopie z 3-4 do 1-2.
Skład chemiczny otrzymanych kryształów został wyznaczony przy użyciu rentgenow-
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skiego spektroskopu fluorescencyjnego. Wytopy zostały pocięte na cienkie plastry (o
grubości około 1 mm) prostopadle do kierunku wzrostu. Wyniki pomiarów wskazały,
iż skład chemiczny kryształów zmieniał się w funkcji długości wytopu. Niewielka gru-
bość plastrów w kierunku wzrostu pozwoliła utrzymać niski poziom niejednorodności po-
szczególnych próbek (około x, y≈ 0.005). Spośród tak scharakteryzowanych kryształów
Ge1-x-ySnxMnyTe wybrano szereg próbek o najmniejszej niejednorodności względnej oraz
odpowiednio zróżnicowanej ilości pierwiastków podstawieniowych w stopie (patrz Tabela
7.1). W pierwszej serii znalazły sie kryształy, w których zawartość cyny pozostawała na
względnie stałym poziomie x≈ 0.095± 0.005, natomiast zawartość jonów Mn zmieniała
się w szerokich granicach 0.012¬ y¬ 0.115. W drugiej serii znalazły się próbki, w których
zawartość manganu zmieniała sie w niewielkim stopniu tj. x≈ 0.035± 0.005, natomiast
ilość cyny zmieniała się między 0.09¬ y¬ 0.145. Przedstawiony wybór kryształów umoż-
liwił zbadanie zmian szeregu parametrów fizycznych w funkcji zawartości tylko jednego
pierwiastka chemicznego w stopie, co uprościło interpretację wyników.
Charakteryzacja krystalograficzna wybranych próbek Ge1-x-ySnxMnyTe została wyko-

nana za pomocą proszkowej dyfrakcji rentgenowskiej (XRD). Szczegóły zastosowanej me-
tody pomiarowej przedstawiono w rozdziale 2.2. Pomiary XRD wykonano w temperatu-
rze pokojowej. Wyniki pomiarów XRD w postaci dyfraktogramów zostały przedstawione
na rys. 7.1. Pozycje pików dyfrakcyjnych otrzymanych dla kryształów Ge1-x-ySnxMnyTe
porównano z danymi literaturowymi dla krystalicznego GeTe o strukturze romboedrycz-
nej. Zidentyfikowano piki dyfrakcyjne odpowiadające krystalicznemu tellurkowi germanu
(rys. 7.1b). Nie stwierdzono występowania pików dyfrakcyjnych, w przypadku których nie
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Rys. 7.1: Wyniki pomiarów dyfrakcji rentgenowskiej w postaci dyfraktogramów dla wybranych
próbek Ge1-x-ySnxMnyTe o różnych składach chemicznych (patrz podpisy na rysunku).

byłoby możliwe przyporządkowanie ich do struktury GeTe, a które mogłyby świadczyć o
obecności obcych faz krystalograficznych w badanych kryształach. Jedynym następstwem
zwiększania ilości pierwiastków podstawieniowych w stopie było poszerzanie pików dy-
frakcyjnych o mniejszych intensywnościach.
Dyfraktogramy otrzymane dla kryształów Ge1-x-ySnxMnyTe zostały dopasowane za

pomocą metody Rietvelda. W wyniku przeprowadzonych dopasowań otrzymano para-
metry sieci krystalicznej (patrz Tabela 7.1). Przegląd wartości zebranych w Tabeli 7.1
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pokazuje, że wartości parametrów sieciowych wykazują niewielkie zmiany w funkcji ilości
pierwiastków podstawieniowych w stopie. Wyznaczone wartości zarówno stałej sieci as,
jak i kąta dystorsji αs miały wartości zbliżone do wartości literaturowych dla GeTe, tj.
as=5.98 Å oraz αs=88.3o [30]. Stwierdzono, iż stała sieci kryształów Ge1-x-ySnxMnyTe
maleje wraz ze zwiększaniem ilości pierwiastków podstawieniowych w stopie. Obecność
dwóch rodzajów pierwiastków podstawieniowych w kryształach Ge1-x-ySnxMnyTe spowo-
dowała, iż w tym przypadku nie była możliwa weryfikacja stosowalności prawa Vegarda
dla badanego związku chemicznego. Pomimo to wyniki pomiarów XRD wskazują niezbi-
cie, że badane kryształy mają dobrą jakość krystaliczną.

7.1.1 Wyniki pomiarów pozytronowych oraz ich analiza

Pomiary czasu życia pozytronów zostały przeprowadzone dla szeregu kryształów
Ge1-x-ySnxMnyTe o różnym składzie chemicznym (patrz Tabela 7.1). Pomiary zostały wy-
konane w temperaturze pokojowej wykorzystując układ pomiarowy opisany w rozdziale
2.5.2. W wyniku przeprowadzonych pomiarów uzyskano histogramy ilości pozytronów ani-
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Rys. 7.2: Czas życia pozytronów mierzony (punkty) w temperaturze pokojowej dla 3 wybranych
kryształów Ge1-x-ySnxMnyTe o różnych składach chemicznych. Linie na wykresie re-
prezentują dopasowania do sumy eksponencjalnych zaników.

hilujących po czasie, τ tj. spektra czasu życia pozytronów (przykładowe wyniki zebrane
dla wybranych kryształów Ge1-x-ySnxMnyTe zostały przedstawione na rys. 7.2). Wyniki
zebrane na rys. 7.2 wskazują, iż w przypadku każdego z kryształów uzyskano dopasowanie
do wzoru (2.3) o nieco innym nachyleniu. Oznacza to, że w przypadku każdego z kryszta-
łów pozytrony anihilowały z różnymi czasami życia. Ponadto będzie możliwe wyznaczenie
przynajmniej dwóch komponentów z obserwowanych wyników doświadczalnych.
Doświadczalne spektra zostały poddane obróbce numerycznej w celu dokonania de-

kompozycji spektrum na kilka odrębnych składowych, tj. różnych czasów życia pozytro-
nów. W granicach dokładności eksperymentu możliwe było wyznaczenie jedynie dwóch
komponentów czasu życia pozytronów (każdy związany ze znacząco różnym czasem ży-
cia). Wyróżnienie dwóch czasów życia jako odrębne jest możliwe jeśli (λP )1/(λP )2 1.5,
gdzie (λP )i= τ−1i są i-tymi stałymi zaniku. Wyniki przeprowadzonych obliczeń zostały
przedstawione w postaci zależności parametrów spektrum, tj. czasów życia τ1 oraz τ2,
czasu życia pozytronów w objętości materiału τB, średniego czasu życia τav oraz inten-
sywności drugiego komponentu spektrum I2 w funkcji zawartości pierwiastków podsta-



7.1. Własności strukturalne kryształów Ge1-x-ySnxMnyTe 106

b)

0.08 0.10 0.12 0.14 0.16 0.18

180

200

220

265

270

275

282

284

286

288

310

320

330

340

55
60
65
70
75
80

 
1 [p

s]

Frakcja molowa Sn x

B
 [p

s]

 

 

av
 [p

s]

 

 

2 [p
s]

 

 

 

I 2 [%
]

0.02 0.04 0.06 0.08 0.10 0.12
160

180

200

220
260

265

270

275

279

282

285

288

310

320

330

340

55
60
65
70
75
80

 

1 [p
s]

Frakcja molowa Mn y

B
 [p

s]

 

 

av
 [p

s]

 

 

2 [p
s]

 

 

 

I 2 [%
]

a)

Rys. 7.3: Parametry dekompozycji spektrów czasu życia pozytronów otrzymane dla szeregu
kryształów o (a) zmiennej zawartości Mn y oraz (b) zmiennej zawartości Sn x.

wieniowych na rys. 7.3. Wyniki przedstawione na rysunku wskazują, iż średni czas życia
pozytronów τav jest malejącą funkcją ilości obu rodzajów pierwiastków w stopie. Obser-
wowane zmiany nie były duże (10 ps), jednakże zdają się być monotoniczne z y. Nie
mogą być również związane z niedokładnością przeprowadzonych eksperymentów, która
w przypadku τav sięga ∆τav =0.5 ps. Obserwowane zmiany zależności τav(y) są zwią-
zane z fizycznymi różnicami pomiędzy kryształami. Dalsza analiza wyników zebranych
na rys. 7.3 wskazuje, że oba komponenty czasu życia τ1 oraz τ2 zmniejszają się wraz ze
zwiększaniem ilości obu pierwiastków podstawieniowych w stopie. Obserwowane wartości
zawierały się między τ1=170÷220 ps oraz τ2=305÷340 ps i były znacząco różne (maksy-
malnie o 130 ps). Jednak wydaje się mało prawdopodobne, że w badanych kryształach o
silnym przewodnictwie typu p były one związane z anihilacjami w objętości oraz w jed-
nym typie defektu. Jest znacznie bardziej prawdopodobne, iż obserwowano pułapkowanie
pozytronów jedynie w dwóch typach defektów punktowych sieci krystalicznej półprze-
wodnika. Potwierdzeniem powyższych wniosków były niskie intensywności I2=55÷80%
związane z dłuższym czasem życia τ2, które w silnie zdegenerowanym półprzewodniku
miały zbyt niskie wartości aby model jednego defektu mógł być stosowalny. Znaczne kon-
centracje defektów kationowych w kryształach GeTe związane są z niską energią kreacji
tego typu defektów [37, 149], oraz znacznie wyższej energii niezbędnej do wytworzenia
luki anionowej (powyżej 2 eV) [37].
W oparciu o dane zebrane na rys. 7.3a obliczono czas życia pozytronów w objętości
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kryształu τB z zależności τB = τ1τ2/(τ1 + τ2 − τav) [65]. Wyznaczone wartości τB były
podobne dla kryształów o różnej zawartości Mn i wynosiły około 260-270 ps. Wartości
czasów τav oraz τB spełniają warunek τB <τav; co wskazuje, że w materiale tym obserwuje
się pułapkowanie pozytronów w defektach sieci krystalicznej. Jednakże, w związku z tym,
iż obserwowano dwa typy defektów w badanych kryształach, obliczone wartości τB mogą
być błędne. Przeprowadzono ponadto obliczenia teoretyczne umożliwiające wyznaczenie
wartości czasu życia pozytronów w objętości doskonałego kryształu Ge1-x-ySnxMnyTe.
Obliczenia polegały na wyznaczeniu stanu pozytronu oraz konstrukcji gęstości elektro-
nowej funkcji falowych elektronów swobodnych w krysztale. Szczegółowy opis dotyczący
zarówno modelu matematycznego opisującego to zagadnienie oraz sposób jego rozwią-
zania można znaleźć w pracy [135]. Oszacowane teoretycznie wartości τB ≈ 180÷ 190 ps
są dalekie od wartości obserwowanych doświadczalnie, co potwierdza, że model jednego
defektu nie działa dobrze. Podobne obliczenia wykonano w przypadku, gdy założono,
iż w krysztale brakuje jednego z atomów Ge. Obliczone wartości czasu życia pozytronu
dla VGe był rzędu 260÷ 270 ps. Zatem jest bardzo prawdopodobne, iż w kryształach
Ge1-x-ySnxMnyTe z czasem τ1 związane są anihilacje pozytronów w pojedynczych lukach
kationowych. Z kolei czas τ2 odpowiada anihilacjom w większych defektach sieci krysta-
licznej, prawdopodobnie podwójnych lukach typu Ge-Te.
W celu identyfikacji stanu ładunkowego obserwowanych defektów sieci krystalicznej

przeprowadzono również pomiary czasu życia pozytronów w funkcji temperatury. Pomiary
te zostały wykonane w temperaturach z zakresu między 10 a 400 K. W każdej tempe-
raturze akwizycja danych trwała do momentu, w którym spektrum liczyło około 2×106

zliczeń. Przeprowadzona analiza uzyskanych wyników wskazuje niezbicie, że wartości cza-
sów życia pozytronów nie wykazywały istotnych zmian temperaturowych. Związane to
było z tym, że znaczne koncentracje swobodnych dziur przewodnictwa ekranowały poten-
cjały kulombowskie ujemnie naładowanych defektów.
Spośród materiałów należących do grupy IV-VI układu okresowego pierwiastków m.in.

PbTe [150], PbSe [151] oraz inne były przedmiotem badań przy użyciu spektroskopii ani-
hilacji pozytronów. Jedyne opublikowane wyniki dla polikryształów GeTe [152] wskazują
na czasy życia pozytronów o ponad 100 ps większe niż uzyskane w przypadku badanych
kryształów Ge1-x-ySnxMnyTe. Przyczyną tak dużej rozbieżności wyników może być niska
jakość polikrystalicznych próbek.
Pomiary energii kwantów gamma emitowanych w czasie anihilacji pary elektron-

pozytron zostały wykonane dla szeregu kryształów Ge1-x-ySnxMnyTe o zmiennym składzie
chemicznym, tj. dokładnie tych samych kryształach charakteryzowanych wcześniej innymi
metodami (patrz Tabela 7.1). Pomiary te podobnie jak pomiary czasu życia pozytronów
zostały wykonane w temperaturze pokojowej. Otrzymane wyniki wskazują na niewiel-
kie różnice w wartościach tych parametrów dla kryształów o znacząco różnym składzie
chemicznym. Typowo parametry te przedstawia się w postaci zależności W (S) (patrz
rys. 7.4). Przegląd wyników zebranych na rys. 7.4 wskazuje, że punkty doświadczalne
wykreślone na płaszczyźnie W (S) układają się w linię prostą, a zatem w materiale tym
dominują procesy anihilacji w jednym typie defektu sieci krystalicznej oraz w objętości
kryształu. Niestety nie było możliwe wyznaczenie konkretnego trendu związanego z pozy-
cją punktów na płaszczyźnie (W,S) a składem chemicznym materiału. Niewielkie zmiany
parametrów Dopplera dają podstawy do tego aby sądzić, iż obserwowano doświadczalnie
dwa różne typy defektów. Związane jest to z tym, że w przypadku anihilacji pozytronów
w objętości kryształów oraz jednym typie defektów zmiany parametrów S i W są zwykle
znacznie większe, niż w przypadku anihilacji w dwóch typach defektów. Obie metody dają
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Rys. 7.4: Zależność parametru W od S dla badanych kryształów Ge1-x-ySnxMnyTe otrzymane
dla dwóch grup próbek, tj. o zmiennej zawartości Sn (oznaczone przez małe litery) oraz
o zmiennej zawartości Mn (oznaczone dużymi literami). Składy chemiczne kryształów
podano w legendzie.

zatem spójne wyniki wskazujące na to, iż w kryształach Ge1-x-ySnxMnyTe obserwuje się
znaczne koncentracje luk kationowych.

7.2 Własności magnetyczne

Własności magnetyczne kryształów Ge1-x-ySnxMnyTe były badane za pomocą magneto-
metrów AC oraz SQUID. Wszystkie kryształy wymienione w Tabeli 7.1 zostały poddane
szczegółowym pomiarom dynamicznych własności magnetycznych, na które składały się
pomiary zmiennopolowe liniowej podatności magnetycznej χ1=χ′1+iχ

′′

1 oraz jej wyższych
harmonicznych χ′n (n=2,3) wyznaczonych w warunkach pobudzania próbki zmiennym
polem magnetycznym. Natomiast w kolejnym kroku wykonano szereg pomiarów statycz-
nych własności magnetycznych, tj. pomiarów namagnesowania w warunkach pobudzania
próbki stałym polem magnetycznym o znacząco większych wartościach w porównaniu do
pomiarów dynamicznych. Układ tej części pracy został podporządkowany powyższemu
podziałowi wyników.

7.2.1 Dynamiczne własności magnetyczne

Badania dynamicznych własności magnetycznych kryształów Ge1-x-ySnxMnyTe wyko-
nano dla temperatur z zakresu pomiędzy 4.3 a 300 K umieszczając kryształy w zmiennym
polu magnetycznym o amplitudzie HAC =0.5 Oe oraz częstotliwości f =625 Hz. Wy-
niki przeprowadzonych pomiarów wskazały na występowanie maksimów w zależnościach
χ′1(T ) oraz χ

′′

1(T ) w przypadku wszystkich badanych kryształów Ge1-x-ySnxMnyTe w
temperaturach niższych niż 80 K (patrz rys. 7.5). Natomiast w temperaturach wyższych
obserwowano przebieg zależności χ1(T ) typowy dla paramagnetyka. Z tego względu w
pierwszej kolejności została poddana analizie niskotemperaturowa część zależności χ1(T ).
Zależności χ1(T ) widoczne na rys. 7.5 wskazują na istnienie magnetycznego przejścia fa-
zowego w badanych próbkach. Porównanie danych zebranych na rys. 7.5 wskazuje, iż
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Rys. 7.5: Część rzeczywista χ′1 oraz urojona liniowej χ
′′

1 podatności magnetycznej w funkcji
temperatury (w zakresie niskich temperatur) dla wybranych próbek Ge1-x-ySnxMnyTe
o różnych składach chemicznych (patrz legenda).

zależności χ′1(T ) mają różny charakter dla dwóch grup kryształów Ge1-x-ySnxMnyTe tj.
dla próbek o zawartości Mn mniejszej oraz większej niż 6%. Znacząco różny kształt ob-
serwowanych maksimów w zależności χ′1(T ) (porównując rys. 7.5a oraz 7.5b) może wska-
zywać, że obserwowano inny typ uporządkowania magnetycznego w próbkach o y 0.06,
niż w tych z y < 0.06. Maksima obserwowane podczas pomiarów kryształów z y 0.06
były ostre oraz asymetryczne, podczas gdy dla próbek z zawartością Mn y¬ 0.06 obser-
wowane piki były znacznie poszerzone oraz symetryczne. Może to wskazywać, iż w przy-
padku próbek o zawartości manganu większej niż y=0.06 obserwowano przejście typu
paramagnetyk-ferromagnetyk. Z kolei znacznie poszerzone oraz symetryczne maksima w
zależności χ′1(T ) są obserwowane zwykle w materiałach superparamagnetycznych lub wy-
kazujących uporządkowanie szkła spinowego. Podobne różnice obserwowano w przypadku
temperaturowej zależności urojonej części podatności magnetycznej χ′′1(T ).
Podatność magnetyczna dla temperatur poniżej maksimum w zależności χ′1(T ) malała

szybko wraz z obniżaniem temperatury. Tego typu wynik nie jest typowy dla fazy ferro-
magnetycznej, gdzie z reguły obserwuje sie niewielkie, często liniowe zmniejszanie się po-
datności AC wraz z maleniem temperatury. Powstaje zatem podejrzenie, że obserwowane
maksima w zależności χ′1(T ) nie są manifestacją przejścia paramagnetyk-ferromagnetyk.
Widoczny na rysunku 7.5a powolny zanik części urojonej podatności magnetycznej dla
temperatur poniżej maksimum jest związany zwykle z kolektywnym zachowaniem jonów
magnetycznych w badanym materiale [82]. Przedstawione pomiary liniowej podatności
magnetycznej nie umożliwiają identyfikacji typu obserwowanych magnetycznych przejść
fazowych.
W obszarze wysokich temperatur, tj. T > 80 K wszystkie badane kryształy

Ge1-x-ySnxMnyTe zachowywały się jak typowe paramagnetyki, czyli spełniały prawo
Curie-Weissa. W roztworach stałych zawierających domieszki magnetyczne istnieją dwa
główne przyczynki wpływające na podatność magnetyczną materiału. Pierwszą składową
są momenty magnetyczne jonów paramagnetycznych rozcieńczonych w matrycy półprze-
wodnikowej (dla Mn J =S=5/2). Drugą składową są diamagnetyczne jony matrycy pół-
przewodnikowej tworzącej kryształ Ge1-x-ySnxMnyTe, a więc jony Ge2+, Sn2+ oraz Te2−.
Półprzewodniki półmagnetyczne należące do grupy IV-VI mają zwykle podatność diama-
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Rys. 7.6: Wysoko-temperaturowa część odwrotności podatności magnetycznej χ′1 w funkcji tem-
peratury (punkty) dla wybranych próbek Ge1-x-ySnxMnyTe. Linie ciągłe dodano, aby
zilustrować spełnienie prawa Curie-Weissa.

gnetyczną rzędu χdia≈ -3·10−6 emu/g [153] (patrz równanie (3.1)), zasadniczo niezależną
od temperatury. Odwrotność części rzeczywistej liniowej podatności magnetycznej AC χ′1
w funkcji temperatury dla wybranych próbek Ge1-x-ySnxMnyTe została przedstawiona na
rys. 7.6. Zależności (χ′1)

−1(T ) pokazane na rys. 7.6 są liniowe w zakresie temperatur więk-
szych od T  90 K, a zatem prawo Curie-Weissa jest spełnione. W związku z tym wyko-
nano dopasowanie wysoko temperaturowej części zależności χ′1(T ) używając prawa Curie-
Weissa w zmodyfikowanej wersji opisanej równaniem (3.1). Minimalizacja funkcji opisa-
nej równaniem (3.1) na zbiorach danych doświadczalnych została wykonana za pomocą
metody Lavenbega−Marquardta [154] zaimplementowanej w programie Origin 7.5. Jako
rezultat dopasowania otrzymano wartości temperatur Curie-Weissa Θ oraz stałych Curie
C wraz z błędami ich wyznaczenia (patrz Tabela 7.2). Dla wszystkich badanych próbek
Ge1-x-ySnxMnyTe otrzymano pozytywne temperatury Curie-Weissa Θ> 25 K. Wskazuje
to na fakt, iż oddziaływania ferromagnetyczne między jonami Mn w tym materiale są do-
minujące. Wraz ze zwiększaniem się ilości jonów manganu w stopie od y=0.012 do 0.051
obserwowano wzrost temperatury Curie-Weissa od Θ=25.4 K do 74.4 K. Wzrost tempe-
ratury Θ obserwowany w kryształach Ge1-x-ySnxMnyTe o y ǫ [0.012 ; 0.051] może wskazy-
wać na zwiększenie wartości stałej oddziaływania RKKY (JRKKY ), a zatem wzmocnienie
sprzężenia ferromagnetycznego między jonami manganu za pomocą oddziaływań przeno-
szonych przez swobodne nośniki ładunku. W kryształach Ge1-x-ySnxMnyTe o zawartości
Mn większej niż y > 0.051 nie obserwowano wyraźnej zależności pomiędzy wielkością tem-
peratury Θ a zawartością manganu w stopie. Obserwowany brak jednoznacznej zależności
temperatur Θ od ilości manganu w stopie może być związany z istnieniem nieporządku
magnetycznego w kryształach. Kolejnym powodem występowania fluktuacji w zależności
Θ(y) jest fakt, iż stała oddziaływania zależy od wielu czynników (zwłaszcza własności
elektrycznych), których zmienności między poszczególnymi kryształami nie może objąć
tak prosta analiza. Z kolei w przypadku serii kryształów o zmiennej zawartości jonów
Sn w stopie obserwowano generalne zmniejszanie się temperatury Curie-Weissa wraz ze
zwiększaniem ilości jonów Sn x. Wytłumaczeniem tego zachowania mogą być różne war-
tości koncentracji swobodnych nośników. Wartość ta będzie miała kluczowy wpływ na siłę
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Tab. 7.2: Wyniki obliczeń przeprowadzonych w oparciu o pomiary podatności AC zawierające:
wyniki dopasowania do prawa Curie-Weissa w postaci stałej Curie C, temperatury
Curie-Weissa Θ, a także temperatury przejścia do stanu szkła spinowego TSG oraz
współczynnik RM .

x y ȳM±∆ȳM C±∆C Θ±∆Θ TSG±∆TSG RM±∆RM
(10−4) [K] [K]
[emu·K/g]

Zawartość Sn x≈ 0.095± 0.005
0.110 0.012 0.009±0.001 1.9±0.2 25.4±0.9 9.78±0.06 0.025±0.002
0.100 0.024 0.020±0.002 4.3±0.5 43.1±0.5 22.69±0.04 0.016±0.002
0.092 0.033 0.019±0.001 4.0±0.1 62.1±0.5 31.68±0.14 0.011±0.001
0.090 0.039 0.030±0.003 6.4±0.7 68.7±0.5 41.04±0.13 0.012±0.001
0.089 0.051 0.021±0.001 4.5±0.3 74.4±0.8 44.73±0.13 0.006±0.001
0.092 0.058 0.055±0.002 11.9±0.4 44.1±1.1 27.13±0.12 0.015±0.001
0.102 0.067 0.044±0.011 9.5±2.3 28.7±9.4 19.09±0.18 0.011±0.001
0.094 0.079 0.040±0.003 8.5±0.7 44.4±2.8 45.20±0.23 0.005±0.001
0.091 0.094 0.066±0.001 14.3±0.3 50.1±0.5 34.46±1.01 0.021±0.002
0.099 0.099 0.080±0.001 17.2±0.3 25.4±0.9 25.89±0.53 0.008±0.001
0.091 0.115 0.071±0.003 15.2±0.7 45.8±1.5 30.36±0.97 0.016±0.002
0.083 0.119 0.089±0.001 19.2±0.3 48.1±0.5 31.03±1.23 0.034±0.003

Zawartość Mn y≈ 0.035± 0.006
0.090 0.039 0.030±0.003 6.4±0.7 68.7±0.5 41.04±0.13 0.012±0.001
0.092 0.033 0.019±0.001 4.0±0.1 62.1±0.5 31.68±0.14 0.011±0.001
0.102 0.041 0.021±0.001 4.5±0.3 44.0±0.2 23.39±0.11 0.010±0.0004
0.112 0.031 0.039±0.002 8.4±0.4 55.2±0.2 42.12±0.12 0.001±0.0003
0.120 0.031 0.023±0.005 4.9±0.1 33.3±1.3 19.97±0.19 0.017±0.002
0.140 0.034 0.024±0.001 5.1±0.3 39.5±0.4 21.15±0.04 0.007±0.001

oddziaływań magnetycznych. Zatem wraz ze zwiększaniem ilości jonów Sn w krysztale
mieszanym następuje zmniejszenie koncentracji nośników, co prowadzić może do powsta-
wania zmian w własnościach magnetycznych stopu.
W oparciu o zależność opisującą stałą Curie (równanie (3.1)) oraz dane eksperymen-

talne możliwe jest wyznaczenie ilość aktywnych magnetycznie jonów Mn ȳM (zakładając
S =5/2 oraz gJ ≈ 2). Zawartość jonów manganu ȳM jest skorelowana z wartościami y
otrzymanymi metodą EDXRF. Porównanie wartości y oraz ȳM wskazuje, że w większo-
ści badanych kryształów prawdziwa jest nierówność ȳM <y. Oznacza to, iż w przypadku
frakcji jonów manganu y− yM obecnych w krysztale stała sprzężenia J ma ujemny znak,
tj. jony są sprzężone antyferromagnetycznie, a zarazem magnetycznie nieaktywne (m.in.
poprzez oddziaływanie nadwymiany właściwe MnTe z Θ=−770 K [28]) w zakresie nie-
wielkich pól magnetycznych użytych w eksperymentach. Wartości ȳM są zawsze większe
niż połowa y; co oznacza, że oddziaływania ferromagnetyczne odgrywają w kryształach
Ge1-x-ySnxMnyTe dominującą rolę. Możliwe jest również, iż jony manganu są w innym
stanie ładunkowym niż 2+, szczególnie w przypadku gdyby nie zajmowały pozycji pod-
stawieniowych; tj. luk po jonach Ge2+, lub też mangan pozostawał w stanie o niskim
spinie. Występowanie agregacji jonów Mn w klastry jest bardzo prawdopodobne i może



7.2. Własności magnetyczne kryształów Ge1-x-ySnxMnyTe 112

mieć duży wpływ na obserwowane własności magnetyczne.
Celem doświadczalnej weryfikacji rodzaju magnetycznego przejścia fazowego obser-

wowanego w kryształach Ge1-x-ySnxMnyTe pomocne są pomiary zależności temperaturo-
wych podatności AC dla różnych częstotliwości zewnętrznego pola magnetycznego. Ana-
liza ilościowa wyników pomiarów zależności χ′1(T ) w pobliżu maksimum tej zależności
okazuje się wiarygodnym źródłem informacji na temat rodzaju obserwowanego przejścia
fazowego. Przeprowadzono pomiary zależności χ′1(T ) dla kryształów Ge1-x-ySnxMnyTe o
różnych składach chemicznych. Pomiary liniowej podatności magnetycznej zostały wy-
konane dla czterech różnych częstotliwości zewnętrznego pola magnetycznego f =7, 80,
625 oraz 9970 Hz. Wyniki pomiarów części rzeczywistej linowej podatności magnetycz-
nej AC χ′1 w funkcji temperatury dla różnych częstotliwości zewnętrznego pola magne-
tycznego otrzymane dla wybranej próbki Ge1-x-ySnxMnyTe zostały zebrane na rys. 7.7.
Wyniki pomiarów pokazane na rys. 7.7 wskazują, iż pozycja maksimum zależności χ′1(T )
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Rys. 7.7: Część rzeczywista liniowej podatności magnetycznej χ′1 w funkcji temperatury (w oto-
czeniu maksimum zależności χ′1(T )) dla różnych częstotliwości f zewnętrznego pola
magnetycznego (patrz legenda). Wstawka pokazuje tą samą zależność dla szerszego
zakresu temperatur.

zmienia się wraz z częstością f zewnętrznego pola magnetycznego. W oparciu o wyniki
powyższych pomiarów wyznaczono temperatury zamarzania TF , zdefiniowane jako pozy-
cje maksimów w zależnościach χ′1(T ) dla poszczególnych częstości pola magnetycznego.
Analogiczne efekty częstotliwościowe obserwowane były również dla zależności χ′′1(T ).
Amplituda maksimów w obu częściach liniowej podatności magnetycznej maleje wraz
ze zwiększaniem f . Wolna relaksacja momentów magnetycznych względem kierunku ze-
wnętrznego pola magnetycznego objawia się zmianą pozycji maksimum zależności χ′1(T )
od częstotliwości przyłożonego pola magnetycznego i jest wynikiem często obserwowanym
w materiałach, w których stwierdzono istnienie uporządkowania szkła spinowego lub su-
perparamagnetyzmu.
W układach, które charakteryzuje nieporządek magnetyczny możliwe jest współistnie-

nie oddziaływań ferromagnetycznych oraz antyferromagnetycznych przenoszonych przez
swobodne nośniki (poprzez oddziaływanie RKKY). Jednak aby móc ilościowo stwierdzić
typ fazy magnetycznej obserwowanej w badanym materiale należy wyznaczyć tempera-
tury TF (f), w których występują maksima w zależności χ′1(T ) dla różnych częstotliwości
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Tab. 7.3: Wyniki analizy zależności χ′1(T, f) zawierające: temperatury zamarzania TF dla róż-
nych f , wartości temperatur przejścia paramagnetyk - szkło spinowe TSG, stałą relak-
sacji spinowej τ0 oraz wykładnik krytyczny dopasowania do prawa potęgowego zν.

Kryształy Ge1-x-ySnxMnyTe
x=0.101 x=0.089 x=0.092 x=0.102

Parametr y=0.012 y=0.051 y=0.058 y=0.067
TF (f =9970 Hz) [K] 11.15 46.23 29.27 20.11
TF (f =625 Hz) [K] 10.74 45.90 28.76 19.93
TF (f =80 Hz) [K] 10.49 45.33 28.25 19.76
TF (f =7 Hz) [K] 10.03 45.09 27.53 19.21
TSG [K] 9.77 44.73 27.14 19.10
τ0 (10−11) [s] 2.15 0.19 0.18 1.65
zv 7.85 5.24 7.01 5.31

zewnętrznego pola magnetycznego. W oparciu o tak wyznaczone wartości temperatur
zamarzania możliwa jest ilościowa analiza prowadząca do określenia rodzaju fazy magne-
tycznej, którą obserwuje się doświadczalnie. Analizę taką wykonuje się w oparciu o współ-
czynnik RM zaproponowany przez Mydosha [70] dany wzorem (3.13). Wartości parametru
RM otrzymane dla kryształów Ge1-x-ySnxMnyTe zostały zebrane w Tabeli 7.2. Wartości
parametru RM dla kanonicznych szkieł spinowych powinny być nie większe niż 0.01 (np.
dla CuMn R=0.005 [155] oraz dla AuFe RM =0.01 [70]). Z kolei dla superparamagnety-
ków otrzymywane wartości RM są zwykle większe niż 0.1 [70]. Wartości parametru RM
dla próbek Ge1-x-ySnxMnyTe były nieznacznie większe niż 0.01. Obserwowane maksima
w zależnościach χ′1(T ) oraz χ

′′

1(T ) są zatem manifestacją przejścia paramagnetyk–szkło
spinowe w przypadku wszystkich badanych kryształów.
Zależność temperatur zamarzania TF od częstotliwości zewnętrznego pola magnetycz-

nego została zanalizowana ilościowo w oparciu o prawo potęgowe dane wzorem (3.14),
celem wyznaczenia parametrów charakterystycznych stanu szkła spinowego. Zgodność z
prawem potęgowym w postaci równania (3.14) oraz odpowiednie wartości współczynni-
ków prawa potęgowego traktuje się jako potwierdzenie istnienia stanu szkła spinowego
w materiale. Zostało to udowodnione w szeregu prac zarówno eksperymentalnych, jak
i przewidywań teoretycznych dla kanonicznych szkieł spinowych [70, 156]. Temperatury
przejścia paramagnetyk - szkło spinowe tj. TSG wyznaczono z ekstrapolacji zależności
TF (f) dla f→ 0. Wartości wyznaczonych w ten sposób temperatur TSG dla wszystkich
badanych próbek Ge1-x-ySnxMnyTe zostały zebrane w Tabeli 7.2. Natomiast dla kilku
wybranych kryształów zestawiono je (patrz Tabela 7.3) wraz z temperaturami zama-
rzania w funkcji częstotliwości zewnętrznego pola magnetycznego. Przegląd zebranych
temperatur przejścia do stanu szkła spinowego TSG wskazuje, że wartości te zmieniały się
wraz ze zmianą ilości pierwiastków podstawieniowych w stopie, analogicznie jak tempe-
ratury Curie-Weissa. Ponadto w większości przypadków temperatury TSG były niższe niż
wyznaczone temperatury Curie-Weissa Θ; co wskazuje, iż mimo frustracji spinowej wyni-
kającej z współistnienia faz ferro- oraz antyferromagnetycznej to właśnie oddziaływania
ferromagnetyczne są dominujące w badanym materiale.
W oparciu o prawo potęgowe wykonano dopasowania zależności TF (f), otrzymu-

jąc parametry charakterystyczne zν oraz τ0 dla obserwowanych przejść magnetycz-
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nych. Wartości parametrów charakterystycznych otrzymanych dla wybranych kryszta-
łów Ge1-x-ySnxMnyTe zostały zebrane w Tabeli 7.3. Wartości parametrów dopasowania
otrzymane dla kryształów Ge1-x-ySnxMnyTe o różnych składach chemicznych wykazują
niewielkie zmiany. Wartości czasów relaksacji spinowej zmieniały się między 10−11-10−12 s.
Wartości te są zasadniczo zgodne z czasami otrzymywanymi dla kanonicznych szkieł spi-
nowych (10−12-10−14 s [70]). W przypadku części kryształów otrzymano czasy τ0, które
były o rząd wielkości większe (około 10−11 s) od podawanych jako wzorcowe dla ty-
powych szkieł spinowych [70]. Natomiast wartości wykładnika krytycznego zν dla ba-
danych kryształów zawierały się między 5 a 8. Są to wartości akceptowalne dla szkła
spinowego (4¬ zv¬ 12 dla kanonicznych szkieł spinowych [70]). Przykładowe rezultaty
(patrz rys. 7.8) dopasowania eksperymentalnych zależności TF (f) zostały przedstawione
w postaci wykresu zależności ln(τ) w funkcji ln[(TF − TSG)/TSG]. Wyniki przedstawione
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Rys. 7.8: Zależność ln(τ) od ln[(TF −TSG)/TSG] w postaci punktów wyznaczonych na podstawie
danych doświadczalnych otrzymanych dla kilku wybranych próbek Ge1-x-ySnxMnyTe
(składy chemiczne podano w legendzie). Linie przedstawiają dopasowanie danych do-
świadczalnych do prawa potęgowego.

na rys. 7.8 wskazują, iż rezultaty doświadczalne dobrze spełniają prawo potęgowe. Za-
tem zarówno otrzymane wartości współczynników τ0 oraz zv, jak i zgodność z prawem
potęgowym (rys.7.8) stanowią kolejny dowód na to, iż obserwowane maksima zależności
χ′1(T ) dla wszystkich badanych kryształów Ge1−x−ySnyMnyTe mogą być interpretowane
jako sygnatura obecności stanu szkła spinowego dla T ¬TSG.
Kolejnym doświadczalnym dowodem na istnienie stanu szkła spinowego w badanych

próbkach są szeroko opisywane w literaturze pomiary wyższych harmonicznych podatno-
ści magnetycznej w okolicy temperatury przejścia paramagnetyk - szkło spinowe [156].
Przeprowadzono zatem pomiary drugiej oraz trzeciej harmonicznej podatności AC w
funkcji temperatury, w pobliżu temperatury przejścia paramagnetyk−szkło spinowe dla
wszystkich próbek Ge1-x-ySnxMnyTe ujętych w Tabeli 7.1. Pomiary zostały przeprowa-
dzone w polu magnetycznym o amplitudzie HAC =5 Oe oraz częstotliwości f =625 Hz.
Otrzymane zależności χ2(T ) nie wykazywały wahań w pobliżu TSG. Wyniki pomiarów
części rzeczywistej trzeciej harmonicznej podatności AC w funkcji temperatury χ′3(T )
dla kilku wybranych kryształów Ge1-x-ySnxMnyTe o zróżnicowanym składzie chemicz-
nym zostały przedstawione na rys. 7.9. Wspomniane wyniki pokazują, że rzeczywiście
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Rys. 7.9: Część rzeczywista trzeciej harmonicznej podatności magnetycznej AC χ′3 w funkcji

temperatury przedstawiona dla trzech przykładowych próbek Ge1-x-ySnxMnyTe o róż-
nej zawartości Mn (patrz legenda).

w badanych próbkach zależność χ′3(T ) wykazuje znaczne zmiany w pobliżu przejścia
paramagnetyk−szkło spinowe. Fakt ten stanowi kolejny doświadczalny dowód na to, że
mimo silnych oddziaływań ferromagnetycznych obecnych w próbkach Ge1-x-ySnxMnyTe
układ ten wykazuje tendencję do frustracji spinowej, której rezultatem był obserwowany
stan szkła spinowego w badanych kryształach.

7.2.2 Statyczne własności magnetyczne

Charakteryzacja statycznych własności magnetycznych kryształów mieszanych
Ge1-x-ySnxMnyTe obejmowała pomiary namagnesowania M w funkcji temperatury
oraz zewnętrznego stałego pola magnetycznego. Pomiary namagnesowania w funkcji
temperatury zostały przeprowadzone przy użyciu magnetometru Quantum Design
SQUID MPMS XL5. Z kolei pomiary izotermicznego namagnesowania w funkcji ze-
wnętrznego pola magnetycznego zostały wykonane za pomocą magnetometru Lakeshore
7000 wykorzystującego metodę ekstrakcyjną.
Pomiary namagnesowania przeprowadzono umieszczając badany kryształ w stałym

polu magnetycznym o indukcji B=50 Oe dla temperatur z zakresu między 4.5 a
200 K. (tj. w warunkach, gdy kryształ został schłodzony przy braku zewnętrznego
pola magnetycznego B (krzywe oznaczone ZFC1) oraz w obecności pola o indukcji
B=50 Oe (krzywe oznaczone FC2)). Otrzymane w wyniku pomiarów krzywe M(T )
pokazane na rys. 7.10 stanowią doświadczalne potwierdzenie wcześniejszych danych
uzyskanych z pomiarów dynamicznych własności magnetycznych, które pokazują, że ob-
serwowane przejścia magnetyczne nie są przejściami do fazy ferromagnetycznej. Kształty
krzywych FC i ZFC wskazują, iż namagnesowanie materiału jest zależne od historii
chłodzenia. Namagnesowanie dla T <TSG było znacznie większe, gdy badana próbka
została schłodzona w obecności zewnętrznego pola magnetycznego. Obserwowane różnice
wartości krzywych M(T ) są doświadczalnym dowodem na to, że frustracja spinowa w

1 z j. ang.: zero field cooled
2 z j. ang.: field cooled
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Rys. 7.10: Namagnesowanie M w funkcji temperatury mierzone dla próbki chłodzonej w obec-
ności zewnętrznego pola magnetycznego B=50 Oe (krzywe FC) lub przy jego braku
(krzywe ZFC) dla wybranych próbek Ge1-x-ySnxMnyTe o różnych składach chemicz-
nych (patrz podpisy).

badanych kryształach jest obecna. Przeprowadzone pomiary namagnesowania FC/ZFC
nie rozstrzygają tego, czy badany materiał jest superparamagnetykiem, czy też szkłem
spinowym. W obu przypadkach obserwuje się podobne kształty krzywych M(T ). Nie ma
jednak wątpliwości (w związku z wcześniejszymi wynikami pomiarów podatności AC),
iż otrzymane krzywe termomagnetyczne stanowią kolejny doświadczalny dowód na to,
że w kryształach Ge1-x-ySnxMnyTe w temperaturach niższych niż 50 K zaobserwowano
istnienie stanu szkła spinowego. Można wspomnieć, że własności magnetyczne kryształów
Ge1-x-ySnxMnyTe są zbliżone do obserwowanych w kanonicznych szkłach spinowych tj.
CuMn lub AuFe [70].
Układy kanonicznych szkieł spinowych tj. CuMn charakteryzuje wysoki sto-

pień frustracji spinowej, a co za tym idzie symetria wektora namagnesowania typu
M(H)=−M(−H). Doświadczalnym przejawem tej własności jest brak pętli histerezy
magnetycznej w takim układzie. Typowe wyniki pomiarów histerez namagnesowania
M(B) otrzymane dla wybranego kryształu Ge1-x-ySnxMnyTe zostały przedstawione na
rys. 7.11a. Przedstawione dane wskazują, iż dla temperatur niższych niż TSG obser-
wowano obecność histerezy magnetycznej. Oznacza to, iż badanego układu nie można
sklasyfikować jako przykładu kanonicznego szkła spinowego. Natomiast dopuszczalne
wydaje się klasyfikowanie go jako materiału posiadającego wiele cech szkła spinowego.
Układ ten jest zatem sfrustrowanym ferromagnetykiem, w którym dodatnie wartości sta-
łej sprzężenia JRKKY między jonami manganu dominują. Na skutek obecności znaczącej
frakcji jonów Mn sprzężonej antyferromagnetycznie obserwowane były zjawiska, które
interpretować można jako istnienie stanu szkła spinowego dla temperatur poniżej TSG.
Charakterystyczne własności pętli histerezy magnetycznej, tj. spontaniczne nama-

gnesowanie MR oraz pole koercji HC wyznaczone dla próbek Ge1-x-ySnxMnyTe (patrz
rys. 7.11b) zmniejszają się gwałtownie wraz ze zwiększaniem temperatury tak, że dla
temperatur bliskich TSG obserwowane doświadczalnie krzywe M(B) były liniowe i nie
wykazywały histerezy magnetycznej. Istnienie histerezy namagnesowania w próbkach
Ge1-x-ySnxMnyTe jest zgodne z wcześniejszymi pomiarami drugiej harmonicznej po-
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Rys. 7.11: (a) Przykładowe pętle histerezy zmierzone w stałych temperaturach dla próbki
Ge1-x-ySnxMnyTe o zawartości pierwiastków podstawieniowych pokazanej na ry-
sunku oraz (b) zależności temperaturowe spontanicznego namagnesowania MR oraz
pola koercji dla wybranych kryształów Ge1-x-ySnxMnyTe o różnej zawartości pier-
wiastków podstawieniowych (patrz legenda).

datności magnetycznej χ′2(T ), która wykazywała nieznaczne zmiany temperaturowe w
pobliżu TSG. Obserwowane pętle histerezy nie wykazywały przesunięcia na skali pól
magnetycznych charakterystycznego dla zjawiska ”exchange bias”[157].
Pomiary pętli histerezy namagnesowania przeprowadzone dla szeregu kryształów

Ge1-x-ySnxMnyTe o różnej zawartości Mn oraz Sn wykazały, iż w kryształach tych
występuje silna zależność między ilością tak niemagnetycznej (Sn), jak i magnetycznej
domieszki (Mn) a wielkościami spontanicznego namagnesowania MR oraz pola koercji
HC (patrz rys. 7.11b). Zaobserwowano, że wraz ze zwiększaniem ilości jonów Mn w
stopie między 0.012¬ y¬ 0.039 wartości MR oraz HC wzrastają osiągając maksymalne
wartości około 2.5 emu/g oraz 430 Oe. Dla kryształów o zawartości Mn większej
niż y=0.039 obserwowano zależność odwrotną, a mianowicie zmniejszanie się pola
koercji oraz spontanicznego namagnesowania wraz ze wzrostem y. Obserwowane róż-
nice parametrów pętli histerezy magnetycznej wraz ze zmianą składu chemicznego
kryształów mogą być związane ze zmianami struktury domenowej materiału. Ponadto
wraz ze zwiększaniem ilości Mn w stopie y wzrasta prawdopodobieństwo wystąpienia
antyferromagnetyczne sprzężonych par Mn-Mn poprzez oddziaływanie nadwymiany (np.
MnTe z Θ=−770 K [28]) oraz poprzez oddziaływanie RKKY na skutek nieporządku
magnetycznego. W przypadku kryształów Ge1-x-ySnxMnyTe o zmiennej zawartości Sn
x oraz względnie stałej Mn y zaobserwowano, iż pole koercji HC ma coraz mniejszą
wartość wraz ze zwiększaniem ilości jonów cyny w stopie między 430 Oe a 210 Oe dla
kryształów o x=0.090 oraz 0.145. Z kolei wartości MR wykazały odwrotny trend rosnąc
między 1.6 a 2.6 emu/g. Obserwowane w badanych kryształach wartości pola koercji
miały wartości mniejsze niż podawane w literaturze dla objętościowych kryształów
Ge1−xMnxTe (HC < 1200 Oe dla x=0.048) [51], lecz zbliżone do danych dla cienkich
warstw (HC < 700 Oe dla x< 0.6) [158]. Niższe wartości HC obserwowane w badanych
kryształach wynikają prawdopodobnie z faktu, że kryształy te nie są ferromagnetykami.
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Rys. 7.12: (a) Izotermiczne krzywe namagnesowania M(H) zmierzone w stałych temperaturach
(patrz legenda) dla wybranej próbki Ge1-x-ySnxMnyTe o x=0.145 oraz y=0.34 oraz
(b) wykresy Arrota wykreślone dla dwóch wybranych kryształów Ge1-x-ySnxMnyTe
o znacząco różnym składzie chemicznym (patrz legenda).

Należy zatem stwierdzić, iż mimo obserwacji pętli histerezy kryształy te wykazują szereg
własności magnetycznych zbliżonych do tych rejestrowanych dla kanonicznych szkieł
spinowych.
Izotermiczne krzywe namagnesowania M(B) były ponadto mierzone w zakresie

wyższych wartości pól magnetycznych o indukcji nie przekraczającej 90 kOe. Wyniki
przeprowadzonych pomiarów krzywych M(B) dla wybranego kryształu Ge1-x-ySnxMnyTe
zostały przedstawione na rys. 7.12a. Wspomniane wyniki wskazują, iż w polu magnetycz-
nym o indukcji B=90 kOe nie osiągamy nasycenia namagnesowania. Obserwowany brak
nasycenia krzywych M(B) jest związany ściśle z faktem, iż badane kryształy wykazywały
uporządkowanie typu szkła spinowego dla temperatur niższych niż 50 K. Stan zamrożenia
momentów magnetycznych istniejący w T <TSG utrudnia precesję spinów w kierunku
przyłożonego pola magnetycznego nawet w wysokich polach magnetycznych. Znajduje to
odzwierciedlenie w braku nasycenia obserwowanych doświadczalnie krzywych namagne-
sowania. Natomiast dla temperatur T >TSG obserwowane krzywe M(B) mają kształt
typowy dla paramagnetyków.
Przedstawienie izotermicznych krzywych namagnesowania M(B) w postaci tzw.

wykresów Arrota tj. zależności M2(B/M) daje możliwość wyciągnięcia dodatkowych
wniosków o własnościach magnetycznych badanych układów. Wykres Arrota wykonany
dla dwóch reprezentatywnych próbek Ge1-x-ySnxMnyTe o znacząco różnej zawartości
Mn w stopie został przedstawiony na rys. 7.12b. Zaprezentowane wyniki wskazują, że w
zależności od ilości Mn w stopie zmienia sie istotnie natura własności magnetycznych
kryształów. Wraz ze zwiększaniem y krzywe M2(B/M) przesuwają się z dolnej części
wykresu (kryształy o y¬ 0.039) w lewy górny jego róg (y > 0.039). Takie zachowanie jest
zwykle kojarzone ze zwiększeniem siły oddziaływań ferromagnetycznych w materiale.
Jest również faktem znanym z literatury, że w przypadku kryształów o uporządkowaniu
magnetycznym typu szkła spinowego zależności M2(B/M) leżą zwykle w dolnej części
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wykresu wykazując silne malenie i nieliniowość - odzwierciedla to fakt braku spontanicz-
nego namagnesowania w idealnym szkle spinowym. W związku z tym można stwierdzić,
iż w kryształach z y¬ 0.039 obserwowano zachowanie bliższe do szkła spinowego, aniżeli
miało to miejsce w próbkach o większej zawartości Mn. Stanowi to ważną informację, a
mianowicie w kryształach o niskiej zawartości jonów manganu obserwowano niewielką
przewagę oddziaływań magnetycznych o dodatniej stałej sprzężenia. Wraz ze zwięk-
szaniem ilości Mn w stopie ponad y=0.039 widoczna była tendencja do zwiększania
stopnia nierównowagi oddziaływań na korzyść ferromagnetyzmu [159] (przesuwanie się
zależności M2(B/M) w kierunku osi pionowej oraz liniowość tej zależności). Zachowanie
to jest również typowym i dobrze znanym zjawiskiem obserwowanym szeroko w szkłach
spinowych [70]. Mimo to, iż oddziaływania ferromagnetyczne dominują w kryształach o
dużych zawartościach Mn nie ulega wątpliwości, że nawet w ich przypadku obserwowane
magnetyczne przejścia mogą być identyfikowane jako przejścia paramagnetyk–szkło
spinowe. W przypadku grupy kryształów Ge1-x-ySnxMnyTe o zmiennej zawartości jonów
cyny nie stwierdzono znaczących różnic w zależnościach M2(B/M) między poszczegól-
nymi kryształami.
Kształt doświadczalnych krzywych namagnesowania M(B) otrzymanych dla szeregu

kryształów Ge1-x-ySnxMnyTe o różnym składzie chemicznym został przeanalizowany w
oparciu o szereg modeli teoretycznych oddziaływań magnetycznych. Przykładowe krzywe
M(B) zestawiono dla kilku wybranych kryształów o różnym składzie chemicznym na
rys. 7.13. Krzywe namagnesowania (rys. 7.13) zostały dopasowanie w oparciu o trzy
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Rys. 7.13: Krzywe namagnesowania M(B) otrzymane dla wybranych kryształów
Ge1-x-ySnxMnyTe o różnej zawartości Mn (punkty) wraz z dopasowanymi krzywymi
teoretycznymi wg wzoru (3.16) (linia czarna), wzorem (3.21) (linia czerwona oraz)
wzorem (3.23) (linia zielona).

proste modele teoretyczne. Pierwszym z nich był model Weissa ferromagnetyka z nama-
gnesowaniem (3.16) opisanym funkcją Brillouina daną równaniem (3.19). Drugim był
model Weissa z dodanymi oddziaływaniami pochodzącymi od klastrów magnetycznych
składających się z par jonów Mn (patrz równania (3.21) oraz (3.22)). Natomiast trzeci
z nich był to model Weissa z dodanym fenomenologicznym członem liniowym z polem
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magnetycznym związanym z oddziaływaniami antyferromagnetycznymi obecnymi w
układzie (3.23). Przeprowadzone dopasowania wyników doświadczalnych do krzywych
teoretycznych wykazały, iż najlepsze dopasowanie udało się uzyskać w przypadku
dwóch modeli Weissa zakładających istnienie dwóch typów oddziaływań w badanym
materiale. Oznacza to, że w badanych kryształach istnieją dwa rodzaje oddziaływań
magnetycznych, tj. dalekozasięgowe oddziaływania RKKY o dodatnim znaku sta-
łej wymiany oraz krótkozasięgowe oddziaływania antyferromagnetyczne. Wnioski te
znalazły potwierdzenie w przeprowadzonych dopasowaniach. W przypadku modelu
Weissa z uwzględnionymi oddziaływaniami par najlepsze dopasowania udało się uzyskać
dla wartości stałej wymiany między parami jonów magnetycznych JP ≈ -65 meV, co
odpowiada w przybliżeniu wartości stałej wymiany dla jonów Mn sprzężonym poprzez
oddziaływanie nadwymiany właściwe MnTe (Θ=−770 K). Ponadto model tłuma-
czący istnienie liniowego przyczynku do zależności M(B) jako istnienie oddziaływań
antyferromagnetycznych w układzie potwierdza powyższe wnioski. Zatem otrzymane
wyniki wskazują, iż ze względu na znaczne ilości jonów Mn, które znajdowały się w
badanych kryształach Ge1-x-ySnxMnyTe nie było możliwe statystyczne rozłożenie jonów
magnetycznych tak, aby nie mogły oddziaływać krótkozasięgowo. Ponadto w związku
z faktem, iż najlepiej oddawał wyniki doświadczalne model opisany zależnością (3.23)
jest bardzo prawdopodobne, iż w badanym materiale istnieją zgrupowania jonów Mn
oddziałujące krótkozasięgowo o liczebności większej niż kilka jonów.
Wartości namagnesowania nasycenia MS dla materiału magnetycznego o znanej

zawartości jonów paramagnetycznych mogą zostać w prosty sposób oszacowane w
oparciu o zależność (3.17) wynikającą z teorii Weissa. Oszacowane w ten sposób wartości
namagnesowania nasycenia dla kryształów Ge1-x-ySnxMnyTe mają wartości nawet
dwukrotnie wyższe niż najwyższe wartości obserwowane doświadczalnie (np. dla próbki
z y=0.034 maksymalna wartość eksperymentalna to M =3.3 emu/g, podczas gdy
oszacowane MS =4.6 emu/g). Obserwowane różnice między obiema wartościami mają
przyczyny identyczne do tych wspomnianych przy omawianiu oszacowań ilości jonów Mn
w oparciu o stałą Curie - stanowią zatem potwierdzenie uzyskanych wcześniej wyników
obliczeń, jak również postawionych tam wniosków.

7.2.3 Opis teoretyczny obserwowanych własności magnetycznych

Uporządkowanie typu szkła spinowego obserwowane w kryształach
Ge1-x-ySnxMnyTe było opisywane teoretycznie w wielu pracach. Spośród wielu mo-
deli teoretycznych (patrz rozdział 3.1) model zaproponowany przez Sherringtona i
Southerna [80] prawdopodobnie najlepiej opisuje obserwowane doświadczalnie własności
magnetyczne. Model ten znalazł również zastosowanie do opisu kryształów z grupy
IV-VI tj. Sn1-xMnxTe oraz Pb1-x-ySnxMnyTe, w których doświadczalnie stwierdzono
występowanie stanu szkła spinowego [81]. W związku z tym, że badane kryształy
Ge1-x-ySnxMnyTe mają wiele cech wspólnych ze związkami IV-VI badanymi w pracy [81]
zaadaptowano model tam użyty do wyjaśnienia obserwowanych w niniejszym rozdziale
własności magnetycznych.
Rozwiązując zagadnienie oddziaływania układu spinów opisywanych Hamiltonianem

Heisenberga Sherrington oraz Southern zaproponowali gaussowski rozkład siły oddzia-
ływań magnetycznych, który opisywany jest przez wartość średnią J0 (zależność (3.4))
oraz szerokość połówkową ∆J (zależność (3.5)) rozkładu. Model Sherringtona-Southerna
wyprowadza bezpośrednią zależność temperatury Curie-Weissa oraz przejścia do stanu



7.2. Własności magnetyczne kryształów Ge1-x-ySnxMnyTe 121

2 4 6 8 10 12 14
100

200

400

600

800
1000

2000

 0  y < 0.03 
 0.03  y < 0.06
 0.06  y < 0.09 
 0.09  y < 0.12 

Jp-d = 0.8 eV

/y
 [K

]

Koncentracja nosników n [1020 cm-3]

 = 1 nm

Jp-d = 0.4 eV

'

Rys. 7.14: Zależność temperatury Curie-Weissa Θ znormalizowanej do zawartości Mn w stopie
y od koncentracji nośników n wyznaczona teoretycznie (linie) dla różnych wartości
stałej Jpd zmieniającej się co 50 meV, oraz wielkości otrzymane eksperymentalne
dla badanych kryształów Ge1-x-ySnxMnyTe (punkty) o różnym składzie chemicznym
(patrz legenda).

szkła spinowego w oparciu o parametry J0 oraz ∆J dane zależnościami (3.10-3.12).
Równania zostały rozwiązane przy założeniu, że dalekozasięgowe oddziaływanie RKKY
dane wzorem (3.2) jest jedynym obecnym typem oddziaływania w krysztale. W ramach
prowadzonych obliczeń założono, że struktura pasmowa kryształów Ge1-x-ySnxMnyTe
jest identyczna do struktury tellurku germanu. Zgodnie z pracą [160] przyjęto, iż badane
kryształy mają prawie sferyczną krzywą dyspersji wokół punktu L strefy Brillouina, w
którym kryształ ten ma prostą przerwę energetyczną o wartości 0.23 eV [36, 37, 38].
Ponadto założono, że masa efektywna nośników swobodnych w badanych kryształach
jest stała i równa dla czterokrotnie zdegenerowanego pasma L 1.2·me, tj. posłużono
się wartością dla kryształów GeTe z pracy [161]. Model Sherringtona-Southerna bierze
pod uwagę skończoną drogę swobodną nośników przewodnictwa poprzez wprowadzenie
eksponencjalnego zaniku oddziaływań (szczegółowy opis zastosowanego modelu czytelnik
znajdzie w pracy [81]) opisanego parametrem zaniku λ. W prowadzonych obliczeniach
założono stałą wartość tego parametru λ=1 nm ze względu na niewielkie ruchliwości
nośników ładunku w badanych kryształach (µ< 100 cm2·(Vs)−1). Parametry krysta-
lograficzne użyte do obliczeń zostały ustalone na stałym poziomie odpowiadającym
kryształom GeTe tj. as≃ 5.98 Å oraz αs≃ 88.3o [30] ze względu na niewielkie odchylenia
tych parametrów między kryształami (patrz Tabela 7.1).
Skonfrontowano wyniki eksperymentalne w postaci temperatur Θ oraz TSG z

wielkościami wyznaczonymi teoretycznie w oparciu o model Sherringtona-Southerna.
Dzięki takiemu porównaniu możliwe było oszacowanie wartości stałej wymiany pomiędzy
jonami Mn a swobodnymi nośnikami ładunku elektrycznego Jpd. Zastosowany model
przewiduje liniową zależność temperatury Θ od ilości Mn w stopie, zatem skoncentro-
wano się na odtworzeniu zależności Θ od koncentracji nośników. Wyznaczono zależności
temperatury Curie-Weissa od koncentracji nośników (w oparciu o zależność (3.10))
przy różnych wartościach całki wymiany Jpd. Wyniki obliczeń przedstawiono w postaci
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Rys. 7.15: Zależność temperatury przejścia do stanu szkła spinowego TSG od ilości jonów Mn
y obliczona teoretycznie (linie) dla dwóch różnych wartości stałej Jpd oraz różnych
wartości koncentracji nośników n (patrz legenda), a także wartości eksperymentalne
otrzymane dla badanych kryształów Ge1-x-ySnxMnyTe.

zależności znormalizowanej temperatury Curie-Weissa Θ/y od koncentracji nośników n
dla wartości stałej Jpd zmieniającej się między 0.4 a 0.8 eV (przerywane linie) wraz z
danymi eksperymentalnymi (punkty) na rys. 7.14. Przegląd wyników zebranych na tym
rysunku wskazuje, iż obliczone zależności Θ(n) dają wartości porównywalne z danymi
eksperymentalnymi jedynie dla kryształów Ge1-x-ySnxMnyTe o wysokiej zawartości
Mn w stopie (y 0.06). W przypadku kryształów z y < 0.06 obliczone wartości Θ były
niższe od wartości obserwowanych eksperymentalnie. Pomimo to, że wszystkie kryształy
charakteryzowały się występowaniem stanu szkła spinowego, szereg ich własności
m.in kształt maksimów w podatności AC, własności pętli histerezy magnetycznych
oraz kształt krzywych namagnesowania (zwłaszcza wykreślonych na wykresie Arrota)
wykazują rozbieżności w zależności od składu chemicznego. W związku z tym można
spekulować, że zaproponowany model reprodukuje w sposób poprawny temperaturę
Curie-Weissa tylko w przypadku kryształów, w których ferromagnetyzm jest dominujący,
tj. w kryształach Ge1-x-ySnxMnyTe o dużej zawartości Mn w stopie.
Zastosowany model przewiduje wystąpienie w układzie uporządkowania szkła spi-

nowego jedynie wtedy, gdy wyznaczona temperatura TSG spełnia warunek TSG>TC .
Przeprowadzone obliczenia wykazały, iż w zakresie rozważanych koncentracji nośników
(n>1020 cm−3) powyższy warunek był zawsze spełniony. Diagram fazowy kryszta-
łów Ge1-x-ySnxMnyTe był studiowany pod kątem zależności TSG od ilości Mn y w
kryształach. Zależności TSG(y) otrzymane dla dwóch różnych wartości stałej Jpd oraz
trzech różnych koncentracji nośników swobodnych n zostały zebrane wraz z danymi
doświadczalnymi na rys. 7.15. Przegląd wyników zebranych na rys. 7.15 wskazuje, iż
zastosowany model o wiele lepiej oddaje eksperymentalnie obserwowane temperatury
przejść do stanu szkła spinowego niż miało to miejsce w przypadku temperatur Θ.
Porównanie wyników wskazuje, iż dla wartości Jpd między 0.4 a 0.5 eV otrzymano naj-
lepszą zgodność wyników doświadczalnych z obliczeniami teoretycznymi. W większości
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kryształów możliwe było opisanie eksperymentalnych punktów zależnościami TSG(y)
dla trzech koncentracji nośników oraz Jpd=0.4 eV (patrz rys. 7.15b). Natomiast grupa
kryształów o najwyższych wartościach TSG została dopasowana krzywymi teoretycznymi
dla Jpd≃ 0.5 eV (patrz rys. 7.15a). Wyższa wartość stałej wymiany Jpd w przypadku
tych kryształów jest odzwierciedleniem ich zróżnicowanych własności magnetycznych.
Nieznaczne różnice wartości Jpd pomiędzy kryształami umożliwiły przyjęcie wartości
stałej wymiany wynoszącej Jpd≃ 0.45±0.05 eV dla wszystkich badanych kryształów
Ge1-x-ySnxMnyTe.
Otrzymana wartość Jpd≈ 0.45 eV jest mniejsza niż wartości wyznaczone dla podob-

nych kryształów tj. Ge1−xMnxTe (Jpd=0.63÷0.9 eV) [28, 158, 162]. Z kolei wartość Jpd
jest wyższa niż wartości dla kryształów Sn1−xMnxTe tj. 0.1 eV [49].

7.3 Własności transportowe

7.3.1 Podstawowa charakteryzacja transportu elektronowego

Wyniki pomiarów w postaci zależności oporności właściwej ρxx od temperatury unor-
mowanych do wartości ρxx w T =300 K zostały pokazane dla kilku wybranych próbek
Ge1-x-ySnxMnyTe na rys. 7.16. W zakresie temperatur wyższych niż 100 K otrzymano
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Rys. 7.16: Oporność właściwa ρxx w funkcji temperatury dla wybranych próbek
Ge1-x-ySnxMnyTe o różnych zawartościach pierwiastków podstawieniowych
(patrz legenda). Wstawka do wykresu pokazuje zależność ρxx(T ) dla próbki
Ge0.85Sn0.092Mn0.058Te w skali półlogarytmicznej.

krzywe ρxx(T ) charakterystyczne dla zdegenerowanych półprzewodników (metaliczny
wzrost ρxx wraz ze zwiększaniem temperatury). W temperaturach niższych od 100 K
obserwowano minimum zależności ρxx(T ) (zamiast charakterystycznego plateau w
niskich temperaturach obserwowanego w zdegenerowanych półprzewodnikach), poniżej
którego oporność właściwa rośnie wraz z obniżaniem temperatury. Obecność minimum
w oporności jest traktowana w wielu rozcieńczonych materiałach magnetycznych jako
obecność efektu Kondo [163] związanego z silnym wpływem rozpraszania nośników
ładunku na domieszkach magnetycznych. Weryfikację hipotezy dotyczącej obecności
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efektu Kondo wykonano w oparciu o dopasowania zależności ρxx(T ) dla temperatur
niższych od temperatury Tmin (zdefiniowanej jako pozycja minimum na krzywej ρxx(T ))
funkcją ρxx(T )∝− ln(T ). Wyniki przeprowadzonych dopasowań wskazują, iż dla żad-
nego z kryształów zależności ρxx(T ) dla T <Tmin nie dało się dopasować logarytmiczną
funkcją temperatury (patrz wstawka do rys. 7.16). Jest zatem mało prawdopodobne, że
obserwowane minimum w oporności jest sygnaturą obecności efektu Kondo w badanym
materiale.
Niewątpliwie zależność oporności właściwej od temperatury ma zupełnie inny

charakter niż ma to miejsce w klasycznych, rozcieńczonych szkłach spinowych tj. CuMn
lub AuFe, gdzie dominującą rolą oddziaływań magnetycznych powodujących frustrację
spinową są dalekozasięgowe oddziaływania RKKY. W materiałach takich obserwuje
się zwykle obecność maksimum w zależności ρxx(T ), a dla T≪ TSG zależność ta daje
się dobrze opisać funkcją zależną od T 2 [66], lub też T 3/2 [164]. W skoncentrowanych
materiałach magnetycznych wykazujących uporządkowanie typu szkła spinowego takich
jak NiMn [165] oraz NiMnPt [166] obserwowano istnienie minimów w zależności ρxx(T )
dla temperatur bliskich lub niższych od TSG. Wartości wyznaczonych temperatur Tmin
przedstawiono w Tabeli 7.4. Ponadto w tabeli tej znajdują sie wartości oporności
wyznaczone w temperaturach T =1.3 K oraz w T =Tmin. Porównanie wartości opor-
ności zestawionych dla wspomnianych dwóch temperatur pozwala ocenić wielkości
obserwowanego minimum w zależności ρxx(T ). Przegląd wartości Tmin zestawionych w
Tabeli 7.4 wskazuje na wzrost wartości Tmin wraz ze zwiększaniem ilości jonów manganu
w kryształach dla 0.012¬ y¬ 0.051 między 9.8 a 46.4 K. Następnie dla zawartości Mn
między 0.051¬ y¬ 0.079 wartość Tmin spada do około 16 K by dla 0.079¬ y¬ 0.119
wzrastać nieprzerwanie osiągając wartość maksymalną 104 K. Porównanie wartości
Tmin oraz TSG (patrz Tabela 7.2) wyznaczonych dla kryształów Ge1-x-ySnxMnyTe o
zmiennej zawartości jonów manganu wskazuje, że obie wartości wykazują podobne
trendy chemiczne.
Jest faktem dobrze znanym, iż oporność przewodnika zawierającego domieszki

magnetyczne jest zależna od lokalnego (w skali średniej drogi swobodnej nośników
ładunku) nieporządku spinowego [167]. Fakt ten może sugerować, iż obserwowane
anomalie w zależności ρxx(T ) związane są z przejściem paramagnetyk–szkło spinowe,
które może zamrażać momenty magnetyczne w stanie frustracji spinowej. Okazuje się
ponadto, iż o ile dla y < 0.094 wartości Tmin są mniejsze od TSG, tak dla kryształów
o zawartości Mn większej niż y=0.094 temperatura Tmin przewyższa znacząco TSG
(Tmin≈ 2.5TSG). Wyjaśnieniem tego zjawiska może być współistnienie mikroskopowych
obszarów ferromagnetycznych z obszarami szkła spinowego w próbkach Ge1-x-ySnxMnyTe
o wysokiej zawartości Mn, które mogłyby powodować powstanie obserwowanych anomalii
w zależności ρxx(T ) dla T >TSG. Możliwe jest również, że obszary ferromagnetyczne ist-
niejące w próbkach nie są wykrywane w pomiarach magnetometrycznych [168]. Wniosek
ten odzwierciedla generalny trend obserwowany w wielu rozcieńczonych magnetykach,
które dla niskich koncentracji jonów paramagnetycznych wykazują uporządkowanie szkła
spinowego. Natomiast dla wysokich koncentracji jonów paramagnetycznych w stopie
obserwuje się uporządkowanie magnetyczne o bardziej określonym znaku stałej wymiany.
Amplituda anomalii tj. różnica między wartościami oporności właściwej wyznaczonej
w temperaturach T =1.3 K oraz Tmin (patrz Tabela 7.1) była rosnącą funkcją ilości
manganu w kryształach
Natomiast w przypadku serii kryształów Ge1-x-ySnxMnyTe o zmiennej ilości jonów

Sn x obserwowane temperatury anomalii w zależności ρxx(T ) były zbliżone i wynosiły
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Tab. 7.4: Parametry transportu elektronowego dla próbek Ge1-x-ySnxMnyTe: oporność wła-
ściwa ρxx, temperatura obserwowanego minimum oporności Tmin, koncentracja nośni-
ków n oraz ich ruchliwość µ.

x y ρxx [10−5Ωcm] Tmin n(300K)±∆n µ(300K)±∆µ
1.3 K Tmin 300 K [K] [1021 cm−3] [cm2/(Vs)]

Zawartość Sn x≈ 0.095± 0.005
0.11 0.012 3.51 3.49 4.78 9.8 1.30±0.01 10.3±0.01
0.10 0.024 3.07 3.06 4.10 11.0 1.08±0.01 13.2±0.01
0.092 0.033 4.21 4.19 5.16 13.5 1.19±0.01 7.8±0.01
0.090 0.039 3.32 3.31 4.26 12.1 1.33±0.01 10.8±0.01
0.089 0.051 72.3 71.1 76.9 46.4 1.95±0.01 6.5±0.01
0.092 0.058 7.23 7.10 7.69 45.8 2.23±0.01 3.6±0.01
0.102 0.067 8.14 7.92 8.45 28.5 2.47±0.01 3.4±0.01
0.094 0.079 10.4 10.3 12.6 16.0 1.14±0.01 3.1±0.01
0.091 0.094 9.53 9.41 10.2 44.1 3.31±0.01 1.9±0.01
0.099 0.099 5.14 5.07 5.36 43.6 2.91±0.01 3.7±0.01
0.091 0.115 6.03 5.91 6.03 84.0 4.08±0.01 2.6±0.01
0.083 0.119 5.98 5.84 5.92 104.0 4.26±0.01 2.5±0.01

Zawartość Mn y≈ 0.035± 0.006
0.090 0.039 3.32 3.31 4.26 12.1 1.33±0.01 10.8±0.01
0.092 0.033 4.21 4.19 5.16 13.5 1.19±0.01 7.8±0.01
0.10 0.041 11.9 11.8 13.8 18.1 1.44±0.01 3.1±0.01
0.11 0.031 5.44 5.41 6.70 14.6 1.38±0.01 6.7±0.01
0.12 0.031 16.7 15.9 18.7 13.9 1.53±0.01 2.1±0.01
0.14 0.034 15.8 15.7 18.9 13.4 1.76±0.01 1.9±0.01

około 15 K (patrz Tabela 7.1). Amplituda anomalii w zależności ρxx(T ) jest w przypadku
tej serii próbek niewielka i zasadniczo nie ulega zmianom w funkcji zawartości cyny w
kryształach. Potwierdzają to wcześniejsze wnioski mówiące, że obserwacja anomalii w
charakterystyce ρxx(T ) jest ściśle związana z obecnością jonów manganu w badanym
półprzewodniku półmagnetycznym oraz tworzeniem się w nim domen ferromagnetycz-
nych.
Wartości oporności właściwej otrzymane w temperaturze pokojowej zebrano w

Tabeli 7.4. Porównanie zawartych w niej wartości ρxx wskazuje, iż w badanych kryszta-
łach nie występuje zależność między wartością ρxx a składem chemicznym kryształów.
Można jednak wyróżnić pewne trendy chemiczne związane z ρxx. Widać wyraźnie, iż
wraz ze zwiększaniem ilości jonów Sn w matrycy półprzewodnikowej między x=0.09 a
0.14 wartość oporności wacha się między 4.26·10−5 Ωcm a 18.9·10−5 Ωcm (z odstępstwem
w postaci próbki o x=0.11). Trudniejsze do znalezienia były trendy w zależności ρxx od
koncentracji Mn. Wzrost oporności wraz ze zwiększaniem ilości Mn w kryształach został
zaobserwowany, jednakże nie jest on jednoznaczny, a wartości ρxx zmieniają się skokowo
od próbki do próbki.
Pomiary efektu Halla zostały wykonane w zakresie temperatur między

4.3¬T ¬ 300 K. Wartości koncentracji nośników wyznaczone w temperaturze T =300 K
dla wszystkich badanych kryształów Ge1-x-ySnxMnyTe zostały zebrane w Tabeli 7.1.
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Wyniki pomiarów efektu Halla wskazują, że badane kryształy charakteryzują się
przewodnictwem typu p o koncentracjach rzędu 1021 cm−3. W materiałach IV-VI silne
przewodnictwo typu p jest skutkiem znacznych koncentracji defektów w kryształach
w postaci luk po stronie kationowej [169]. Przegląd wartości zebranych w Tabeli (7.1)
wskazuje, iż koncentracja nośników n wykazuje istotne zmiany w funkcji ilości pier-
wiastków podstawieniowych w stopie. Koncentracja nośników zmienia wartość niemalże
czterokrotnie, tj. między 1.08×1021 cm−3 dla kryształu o zawartości Mn y=0.024, aż do
4.08×1021 cm−3 dla próbki z y=0.115. Natomiast w przypadku serii próbek o zmiennej
ilości jonów cyny zmiany koncentracji nośników w funkcji x były znacznie mniejsze.
Najwyższą koncentrację nośników zarejestrowano w przypadku próbki o zawartości Sn
x=0.083 oraz Mn y=0.119. Proste porównanie wskazuje, iż ilość Mn w kryształach ma
znacznie większy wpływ na koncentrację nośników niż ilość cyny.
Przeprowadzono również pomiary zależności temperaturowych efektu Halla. Umożli-

wiło to wyznaczenie zmian koncentracji nośników swobodnych n w funkcji temperatury
dla badanych kryształów Ge1-x-ySnxMnyTe. Wyniki przeprowadzonych pomiarów dla
serii kryształów o zbliżonej zawartości cyny w stopie (x≈ 0.035) oraz zmiennej ilości
Mn y zostały zestawione na rys. 7.17a. Analiza wyników zebranych na rys. 7.17a

0 50 100 150 200 250 300

0.50

0.75

1.00

1.25

1.50

1.75warto ci 
z analizy AHE

n 
[1

021
 c

m
-3

]

 x = 0.142
 x = 0.120
 x = 0.103
 x = 0.112
 x = 0.092

T[K]
0 50 100 150 200 250 300

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

 

 y = 0.115
 y = 0.094
 y = 0.099
 y = 0.058
 y = 0.051
 y = 0.039
 y = 0.024

n 
[1

021
 c

m
-3

]

T[K]

warto ci 
z analizy AHE

b)a)

Rys. 7.17: Koncentracja nośników n w funkcji temperatury dla próbek Ge1-x-ySnxMnyTe o: (a)
zmiennej zawartości jonów Mn (zestawione w legendzie) oraz zbliżonej zawartości
jonów Sn x≈ 0.95 oraz b) zmiennej zawartości jonów Sn (zestawione w legendzie)
oraz zbliżonej zawartości jonów Mn y≈ 0.35.

wskazuje, że dla kryształów o niskiej zawartości Mn y < 0.051 zaobserwowano niewielkie
zmiany koncentracji nośników w funkcji temperatury (n(300K)/n(4.3K)≈ 2). Natomiast
w przypadku kryształów o zawartości manganu większej niż y=0.051 koncentracja
nośników wykazuje większe wahania temperaturowe niż w przypadku próbek o y < 0.051
(maksymalnie dla kryształu Ge0.794Sn0.091Mn0.115Te n(300 K)/n(4.3 K)≈ 8). Natomiast
w przypadku serii kryształów Ge1-x-ySnxMnyTe o zbliżonej ilości jonów Mn (y≈ 0.035)
oraz zmiennej ilości Sn 0.09¬x¬ 0.145 nie obserwowano tak silnych zmian koncentracji
nośników w funkcji składu chemicznego jak w przypadku serii próbek o zmiennej
zawartości manganu (patrz rys. 7.17). Wyniki pokazane na rys. 7.17b wskazują, że w
przypadku serii kryształów Ge1-x-ySnxMnyTe o zmiennej zawartości jonów cyny w stopie
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koncentracja nośników wykazuje silne zmiany temperaturowe jedynie dla temperatur
niższych niż T < 100 K (n(100 K)/n(4.3 K)¬ 3). Niskotemperaturowe zmiany zależności
n(T ) są prawdopodobnie spowodowane przez anomalny efekt Halla. Zatem aby dokonać
prawidłowego oszacowania n dla T < 100 K należy wykonać pomiary efektu Halla pod
kątem rozdzielenia przyczynków związanych z normalnym oraz anomalnym efektem
Halla (AHE). Taka analiza została przeprowadzona (patrz rozdział 7.3.2). Otrzymane
po uwzględnieniu AHE wartości koncentracji nośników zostały dla kilku wybranych
kryształów zebrane na rys. 7.17. Otrzymane zależności temperaturowe dla T < 50 K
słabo zależały od temperatury, a zatem efekt Halla w niskich temperaturach jest w
badanych kryształach silnie zaburzony przez AHE.
W temperaturach wyższych niż 100 K obserwowano niewielki wzrost koncen-

tracji nośników w funkcji temperatury (n(300 K)/n(100 K)∼ 1.5) będący wynikiem
oczekiwanym w zdegenerowanych półprzewodnikach o metalicznym charakterze prze-
wodnictwa. Koncentracja nośników zmieniała się w niewielkim stopniu w funkcji ilości
pierwiastków podstawieniowych w stopie między n(300 K)=1.2·1021 cm−3 (x=0.09)
do n(300 K)=1.8·1021 cm−3 dla próbki z x=0.145. Obserwowane zmiany koncentracji
nośników w funkcji ilości Sn w kryształach związane były prawdopodobnie ze zmianami
w ilości luk germanowych w sieci krystalicznej.
Używając prostej formuły danej równaniem (3.28) możliwe jest obliczenie ruchli-

wości nośników ładunku µ oraz jej zmian w funkcji temperatury. Wartości ruchliwości
nośników zostały zebrane w Tabeli 7.4. Przegląd zebranych tam wartości wskazuje, iż
badane kryształy są silnie zdegenerowane, wartości ruchliwości były rzędu 15 cm2/(Vs),
tj. rozproszenia nośników na defektach sieci krystalicznej spełniają kluczową rolę w
transporcie elektronowym.

7.3.2 Anomalny efekt Halla

Wyniki pomiarów efektu Halla przedstawione w poprzednim rozdziale wskazywały
na silny wpływ anomalnego efektu Halla na otrzymane wyniki. Celem weryfikacji tej
hipotezy przeprowadzono szereg pomiarów zależności napięcia Halla Uxy od indukcji
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Rys. 7.18: Zależność znormalizowanego napięcia Halla ∆ρxy od zewnętrznego pola magne-
tycznego w wybranych temperaturach (patrz podpisy) dla wybranych kryształów
Ge1-x-ySnxMnyTe o różnym składzie chemicznym (patrz legenda).
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zewnętrznego pola magnetycznego B. Przykładowe wyniki pomiarów w postaci za-
leżności składowej tensora oporności ρxy =Uxyd/Is od pola magnetycznego zostały
przedstawione na rys. 7.18. Pomiary efektu Halla w zakresie niskich pól magnetycznych
pokazały, iż w materiale tym obserwuje się silny AHE wykazujący histerezę. Otrzymane
histerezy w efekcie Halla są odbiciem wcześniej pokazanych pętli histerezy magnetycznej
(patrz rys. 7.11). Wartości pól koercji HC wyznaczonych w oparciu o wyniki pomiarów
obu metodami były porównywalne. Wynik ten jest zrozumiały, ponieważ AHE jest
odzwierciedleniem namagnesowania materiału.
Pomiary efektu Halla w zakresie wysokich pól magnetycznych o indukcji do 130 kOe

widoczne na rys 7.18b potwierdziły to, że AHE w badanych kryształach jest efektem
dominującym nad normalnym efektem Halla w temperaturach niższych niż temperatury
przejścia do stanu szkła spinowego. Z kolei w temperaturach T >TSG obserwowano
szybki zanik AHE.
Analiza wielkości anomalnego efektu Halla obserwowanego w kryształach

Ge1-x-ySnxMnyTe została przeprowadzona w oparciu o dopasowanie eksperymen-
talnych krzywych ρxy(B) do wzoru (3.36) z parametrami RH oraz RS jako parametrami
dopasowania. W tym celu niezbędne stało się wykorzystanie krzywych namagnesowania
zmierzonych w temperaturach możliwie bliskich tym, w których wykonano pomiary
transportowe. Dopasowania zostały wykonane za pomocą pakietu Minuit w dwóch
etapach. W pierwszym etapie ustawiono oba parametry (RH oraz RS) jako zmienne.
Otrzymane w ten sposób wartości RH dla różnych temperatur zostały uśrednione, a
wartość średnia (wartości podano na rys. 7.19) wykorzystana w następnym kroku, w
którym jedynym parametrem dopasowania był RS. Tak przeprowadzona procedura
minimalizacyjna umożliwiła zmniejszenie niepewności wyznaczenia współczynnika RS.
Koncentracja nośników w materiale o metalicznym typie przewodnictwa nie powinna
zależeć od temperatury, co uzasadnia założenie RH ≈ const.
W wyniku przeprowadzonych dopasowań otrzymano zależności temperaturowe współ-

czynnika RS dla szeregu kryształów Ge1-x-ySnxMnyTe o różnym składzie chemicznym
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Rys. 7.19: Zależność współczynnika anomalnego efektu Halla RS od temperatury dla wybranych
kryształów Ge1-x-ySnxMnyTe o różnym składzie chemicznym (patrz legenda).
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(patrz rys. 7.19). Zależność RS(T ) przedstawiona dla dwóch grup próbek różniących się
zawartością Mn wskazuje, iż w przypadku kryształów Ge1-x-ySnxMnyTe o zawartości Mn
niższej niż 5% istnieje wyraźna zależność między ich parametrami fizycznymi a wielkością
RS. Obserwowano zatem spadek RS wraz ze zwiększaniem ilości jonów Sn w stopie.
Równolegle do tego widoczny był wzrost pola koercji HC, a zatem struktury domenowej
materiału, co mogło mieć zasadniczy wpływ na asymetryczne rozpraszanie nośników
prowadzące do AHE. Jeden z kryształów, którego wartości RS w niskich temperaturach
odbiegały od w/w trendu miał najniższą koncentrację nośników, co miało zasadniczy
wpływ jego własności magnetyczne, a w efekcie na AHE. W drugiej grupie kryształów
Ge1-x-ySnxMnyTe, tj. tych o wysokiej zawartości Mn widoczny był wzrost wartości RS
wraz ze wzrostem y. Zmiany te były skorelowane z zależnością HC(y), która była male-
jącą funkcją y. Mogło to oznaczać, iż obie wielkości były skorelowane. Wniosek ten może
potwierdzać fakt, iż w obu grupach kryształów widać generalne zmniejszanie RS wraz
ze wzrostem pola koercji kryształu, a zatem struktura domenowa ma prawdopodobnie
kluczowe znaczenie w kontrolowaniu wielkości AHE w tym materiale.
Dalsza analiza obserwowanego AHE została przeprowadzona w oparciu o analizę

zależności składowych tensora oporności właściwej ρxy=RHB+cHρnHxxM , czyli tzw.
relację skalowania daną równaniem (3.38). Analiza taka umożliwia ocenę dominujących
mechanizmów rozpraszania odpowiedzialnych za obserwowany doświadczalnie AHE.
Wspomnianą powyżej relację skalowania dopasowano do wyników eksperymentalnych
minimalizując problem dany równaniem (3.38) z wykorzystaniem zależności składo-
wej tensora oporności właściwej ρxx oraz ρxy od przyłożonego pola magnetycznego
(patrz rys. 7.21a). Przeprowadzone dopasowania pozwoliły w oparciu o znaną wartość
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Rys. 7.20: Wyniki analizy AHE w postaci: (a) zależności oporności Halla ρxy(ρxx) wyznaczona
doświadczalnie (punkty) oraz dopasowana teoretycznie (linie) dla wybranego krysz-
tału Ge0.815Sn0.091Mn0.094Te oraz (b) średnie wartości wykładnika nH dla kilku wy-
branych kryształów Ge1-x-ySnxMnyTe o różnym składzie chemicznym.

stałej RH wyznaczyć zależności temperaturowe wykładnika nH dla badanych krysz-
tałów Ge1-x-ySnxMnyTe. Przykładowe wyniki w postaci zależności ρxy(ρxx) wraz z
dopasowanymi liniami zostały przedstawione na rys. 7.20a. Analiza wyników wska-
zuje, że otrzymano dobrą zgodność (z współczynnikami χ2≈10−12) między wynikami
doświadczalnymi a krzywymi teoretycznymi danymi równaniem (3.38). W wyniku
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przeprowadzonej procedury minimalizacyjnej oszacowano wartości współczynników nH
w funkcji temperatury dla szeregu kryształów Ge1-x-ySnxMnyTe o różnej zawartości
pierwiastków podstawieniowych w stopie (patrz rys. 7.20b). Ze względu na dużą
złożoność tej analizy nie było możliwe uzyskanie gładkich zależności temperaturowych
współczynnika nH . Otrzymane wartości nH zawierały się w między 1.1 a 1.4, co nasuwa
przypuszczenie, oba typy rozpraszania nośników są odpowiedzialne za powstawanie AHE
w badanych kryształach. W przypadku kryształów o wysokiej zawartości Mn w stopie
uzyskano mniejsze wartości nH .
Aby móc ostatecznie jakościowo oszacować rolę obu typów rozpraszania nośników

ładunku na wielkość AHE w badanych kryształach przeprowadzono dokładniejszą analizę
wykorzystując relację skalowania w postaci równania ρxy=RHB+aHρxx+bHρ2xx daną
wzorem (3.37). W wyniku dopasowania doświadczalnych zależności ρxy(B, ρxx(B),M(B))
otrzymano zależności temperaturowe parametrów aH oraz bH dla badanych kryształów
Ge1-x-ySnxMnyTe. Otrzymane wartości parametrów aH i bH w przypadku wszystkich
badanych kryształów są podobne i wynosiły około aH ≈ 10−2− 10−1 oraz bH ≈ 102− 103.
Z przeprowadzonej analizy wynika zatem jasny wniosek, że w przypadku wszystkich
badanych kryształów Ge1-x-ySnxMnyTe dominującym typem rozpraszania nośników
będącego bezpośrednią przyczyną występowania AHE w tym materiale są procesy typu
”side jump”.

7.3.3 Wyniki pomiarów magnetooporu

Badania magnetotransportowe kryształów Ge1-x-ySnxMnyTe obejmowały również po-
miary zależności oporności właściwej ρxx w funkcji zewnętrznego pola magnetycz-
nego, wykonane równolegle do pomiarów efektu Halla. Otrzymane w powyższy spo-
sób izotermiczne krzywe magnetooporu ρxx(B) miały kształt podobny dla więk-
szości badanych kryształów Ge1-x-ySnxMnyTe. Wyniki końcowe pomiarów magneto-
oporu zostały przedstawione w postaci tzw. ułamkowego magnetooporu tj. zależności
∆ρxx/ρxx(0). Przykładowe krzywe magnetooporu otrzymane dla wybranego kryształu
Ge1-x-ySnxMnyTe zostały przedstawione na rys. 7.21a. Przedstawione wyniki wskazują,
iż dla temperatur niższych niż TSG obserwowano ujemny magnetoopór. Rys. 7.21b po-
kazuje wartości magnetooporu dla kryształów o różnej zawartości jonów Mn w stopie.
Analiza zebranych tam wartości wskazuje, że wielkości obserwowanego magnetooporu
zależy silnie od ilości jonów manganu w krysztale. Natomiast w przypadku grupy krysz-
tałów Ge1-x-ySnxMnyTe o zmiennej zawartości jonów cyny nie stwierdzono wyraźnych
korelacji między składem chemicznym kryształów a wielkością magnetooporu. Wyraźnie
widoczna jest korelacja między temperaturami, w których obserwowano ujemny magne-
toopór a wartościami TSG w przypadku kryształów o zawartości Mn y < 0.05. Natomiast
w przypadku kryształów o y > 0.05 ujemny magnetoopór obserwowano w temperaturach
niższych od Tmin, zatem większych od TSG. Daje to podstawę do tego by sądzić, iż obser-
wowane minima w zależności ρxx(T ) oraz ujemny magnetoopór są ze sobą skorelowane,
mają więc tę samą fizyczną przyczynę. Widać ponadto wyraźnie, że wraz ze zwiększa-
niem ilości Mn w stopie rośnie również wielkość obserwowanego magnetooporu osiągając
maksymalną wartość około 2%.
Istnieje wiele znanych mechanizmów fizycznych prowadzących do powstawania ujem-

nego magnetooporu. Jednym z nich jest zjawisko lokalizacji nośników ładunku na do-
mieszkach magnetycznych zwane zjawiskiem słabej lokalizacji [90]. Zjawisko to było ob-
serwowane m.in. w przypadku kryształów z grupy IV-VI układu okresowego pierwiastków
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Rys. 7.21: Wyniki pomiarów magnetooporu w postaci (a) krzywych ułamkowego magne-
tooporu otrzymanego w wybranych temperaturach (patrz legenda) dla próbki
Ge0.815Sn0.091Mn0.094Te oraz (b) wartość magnetooporu dla B=130 kOe dla krysz-
tałów Ge1-x-ySnxMnyTe o znacząco różnej zawartości Mn w stopie (patrz legenda).

tj. Pb1-x-ySnxMnyTe [31]. Badane kryształy spełniają kryterium wystąpienia zjawiska sła-
bej lokalizacji, tj. iloczyn wektora falowego kF oraz średniej drogi swobodnej l przyjmuje
wartości z zakresu między 1 a 3. Obserwowane doświadczalnie krzywe magnetooporu nie
wykazują nasycenie w polach magnetycznych o indukcji rzędu 130 kOe. Wskazuje to, iż
obserwowany ujemny magnetoopór nie jest związany ze słabą lokalizacją, ponieważ wa-
runek słabego pola magnetycznego (ωB≪ 1) nie jest spełniony.
W badanych kryształach w zakresie pól magnetycznych niższych niż 50 kOe ob-

serwowano pojawienie się liniowej składowej magnetooporu. Z kolei w wyższych po-
lach magnetycznych zależność magnetooporu od pola magnetycznego jest pośrednia mię-
dzy liniową a kwadratową. Przeprowadzone dopasowania krzywych doświadczalnych do
równania (3.35) wykazały, że współczynnik m dla badanych kryształów zawierał się mię-
dzy 1.2 a 1.4. Wskazuje to, iż podobnie jak w wielu pracach poświęconych zagadnieniom
interpretacji magnetooporu, tak również w wynikach zawartych w niniejszej pracy wystę-
pują znaczne odchylenia zależności ρxx(B) od zależności kwadratowej.

7.4 Podsumowanie

Przeprowadzone badania obejmujące szereg pomiarów własności strukturalnych, magne-
tycznych oraz transportowych kryształów Ge1-x-ySnxMnyTe wraz z analizą otrzymanych
wyników w oparciu o dostępne modele teoretyczne pozwoliły na wyciągnięcie szeregu
wniosków:

• Przeprowadzone pomiary EDXRF wykazały, iż badane kryształy mieszane miały skład
chemiczny zmieniający się w zakresie między 0.090¬x¬ 0.142 oraz 0.012¬ y¬ 0.115.

• Pomiary XRD wykazały dobrą jakość krystaliczną stopów, których parametry sieciowe
nie odbiegały znacząco od wartości dla krystalicznego tellurku germanu.
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• Zbadano defekty sieci krystalicznej przy użyciu spektroskopii anihilacji pozytronów.
Wykryto luki VGe sieci krystalicznej o koncentracjach rzędu 1019 cm−3. Wykryte kon-
centracje defektów były zbyt niskie, aby zapewnić elektryczną kompensację kryształu.

• Pomiar zmiennopolowej podatności magnetycznych w funkcji temperatury i częstości
pola magnetycznego wskazały, iż obserwowane w temperaturach niższych niż 50 K
magnetyczne przejścia są to transformacje paramagnetyk–szkło spinowe.

• Statyczne własności magnetyczne w postaci krzywych namagnesowania M(T ) oraz
M(B) potwierdzają powyższe wnioski. Wykazano, że w badanym układzie występują
dwa typy oddziaływań magnetycznych o przeciwnych znakach stałej wymiany, co pro-
wadziło do frustracji spinowej i obserwacji przejścia do stanu typu szkło spinowe. Z
kolei pętle histerezy magnetycznej wskazują, iż badany materiał posiada cechy ferroma-
gnetyka, tj. spontaniczne namagnesowanie i pole koercji o wartościach silnie zależnych
od składu chemicznego kryształów.

• Porównanie wyników doświadczalnych i teoretycznych otrzymanych na podstawie zmo-
dyfikowanego modelu Sherringtona-Southerna pozwoliło wyznaczyć wartość stałej od-
działywania Jpd≈ 0.45± 0.05 eV.

• Przewodnictwo elektryczne kryształów jest rzędu 10−5 Ωcm, silnie zależy od ich składu
chemicznego. W obszarze niskich temperatur stwierdzono istnienie minimów w zależ-
ności ρxx(T ) związane z rozpraszaniem nośników na nieporządku spinowym.

• Badane kryształy są zdegenerowanymi półprzewodnikami typu p o koncentracjach no-
śników n >1021 cm−3 zmieniających się o czynnik 4 w funkcji składu chemicznego oraz
niskich ruchliwościach nośników rzędu ∼10 cm2/(Vs) w T =300 K.

• Wykonano analizę wyników pomiaru anomalnego efektu Halla wyznaczając wartości
współczynników RS oraz relacje skalowania. Zaobserwowano znaczne (większe niż rząd
wielkości) zmiany RS w funkcji ilości Mn w stopie. Wyznaczone wartości współczyn-
ników skalowania AHE wskazały, iż dominującym mechanizmem rozpraszania odpo-
wiedzialnym za AHE jest ”side jump”.

• Stwierdzono występowanie w silnych polach magnetycznych w kryształach ujemnego
magnetooporu o maksymalnych wartościach rzędu 2% w temperaturach niższych niż
100 K. Wielkość obserwowanego magnetooporu zależała silnie od zawartości manganu
w kryształach. Obserwowano liniowy ujemny przyczynek do magnetooporu w niskich
polach magnetycznych. Wykonano analizę krzywych magnetooporu otrzymując relację
skalowania w postaci wykładnika m=1.2÷1.4, co wskazuje na odstępstwo od typowo
obserwowanych wartości tj. m≈ 2.



8. WŁASNOŚCI KRYSZTAŁÓW Ge1-x-yMnxEuyTe

8.1 Otrzymywanie kryształów oraz ich własności strukturalne

Objętościowe kryształy mieszane Ge1-x-yMnxEuyTe zostały wyhodowane za pomocą zmo-
dyfikowanej metody Bridgmana w Instytucie Problemów Inżynierii Materiałowej Ukraiń-
skiej Akademii Nauk w Czerniowcach. Zostały one otrzymane w identyczny sposób, jak w
przypadku kryształów Ge1-x-ySnxMnyTe (patrz rozdział 7.1). Wstępna preparatyka pró-
bek oraz pomiary składu chemicznego zostały przeprowadzone w sposób analogiczny jak
dla kryształów Ge1-x-ySnxMnyTe. Wybrano do dalszych badań szereg próbek uszeregowa-

Tab. 8.1: Wykaz próbek kryształów mieszanych Ge1-x-yMnxEuyTe zawierający frakcje molowe
pierwiastków podstawieniowych x oraz y, a także wyznaczone wartości parametrów
sieciowych w postaci parametru as oraz kąta dystorsji αs.

x±∆x y±∆y as [Å] αs [deg]
Zawartość Mn x≈ 0.076± 0.002

0.075± 0.008 0.018± 0.002 5.9794± 0.0001 88.663± 0.001
0.078± 0.008 0.021± 0.002 − −
0.071± 0.007 0.031± 0.003 6.0013± 0.0001 88.546± 0.001
0.075± 0.008 0.043± 0.004 5.9861± 0.0001 88.627± 0.001

Zawartość Eu y≈ 0.015± 0.005
0.041± 0.004 0.010± 0.001 5.9996± 0.0001 88.555± 0.001
0.051± 0.005 0.017± 0.002 6.0002± 0.0001 88.552± 0.001
0.058± 0.006 0.015± 0.002 5.9824± 0.0001 88.647± 0.001
0.071± 0.007 0.019± 0.002 5.9817± 0.0001 89.650± 0.001
0.074± 0.007 0.018± 0.002 − −
0.081± 0.008 0.020± 0.002 5.9111± 0.0001 89.025± 0.001
0.092± 0.009 0.019± 0.002 5.9694± 0.0001 88.716± 0.001
0.043± 0.004 0.012± 0.001 5.9838± 0.0001 88.640± 0.001

nych w dwie serie, których spis wraz z ilością pierwiastków podstawieniowych zawartych
w krysztale (oraz błędami ich wyznaczenia) można znaleźć w Tabeli 8.1. W pierwszej
serii próbek znalazły się kryształy mieszane o zmiennej zawartości jonów Eu zmieniającej
się w zakresie 0.018¬ y¬ 0.043 oraz o możliwie stałej zawartości Mn x≈ 0.075± 0.005.
Z kolei druga seria próbek składała się z kryształów o możliwie stałej zawartości jonów
Eu y≈ 0.015± 0.005 oraz o ilości manganu zmieniającej sie w szerokim zakresie mię-
dzy 0.041¬ y¬ 0.092. Dodatkowo kryształ Ge0.945Mn0.043Eu0.012Te dołączono do badań
ze względu na jego znacząco różny skład chemiczny w porównaniu z kryształami należą-
cymi do pozostałych dwóch grup.
W ramach podstawowej charakteryzacji kryształów Ge1-x-yMnxEuyTe wykonano ba-

dania pozwalające określić jakość krystaliczną badanych stopów oraz ich parametry
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krystalograficzne. Pomiary strukturalne zostały wykonane w temperaturze pokojowej,
za pomocą techniki proszkowej dyfrakcji rentgenowskiej (XRD), przy użyciu spektro-
metru Siemens D5000 w sposób analogiczny do zastosowanego w przypadku krysz-
tałów Ge1-x-ySnxMnyTe. Wyniki przeprowadzonych pomiarów dla wybranych próbek
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Rys. 8.1: Wyniki pomiarów XRD w postaci dyfraktogramów dla wybranych kryształów
Ge1-x-yMnxEuyTe o różnych składach chemicznych (patrz podpisy).

Ge1-x-yMnxEuyTe wraz z wskaźnikami Millera dla kryształu GeTe o strukturze rom-
boedrycznej (dane zaczerpnięto z bazy JCPDS) zostały zebrane na rys. 8.1. Dyfrak-
togramy otrzymane dla wszystkich charakteryzowanych w powyższy sposób kryształów
zostały dopasowane w oparciu o metodę Rietvelda, co umożliwiło wyznaczenie parame-
trów krystalograficznych badanych próbek. Przeprowadzone dopasowania wykazały, iż
w przypadku wszystkich badanych kryształów Ge1-x-yMnxEuyTe wykryto jedynie jedną
fazę krystaliczną, a mianowicie kubiczną fazę GeTe o strukturze soli kuchennej wykazu-
jącej dystorsję do struktury romboedrycznej. Wyniki przeprowadzonych pomiarów były
zgodne z wynikami z literatury dla GeTe [60]. Wyznaczone wartości parametrów sieci
krystalicznej badanych kryształów w postaci stałej sieci as oraz kąta dystorsji αs zo-
stały zestawione w Tabeli 8.1. Przegląd zebranych wartości prowadzi do stwierdzenia, że
parametry sieci krystalicznej kryształów Ge1-x-yMnxEuyTe słabo zależały od ich składu
chemicznego. Należy jednak podkreślić, iż wartości zarówno stałej sieci as oraz kąta dys-
torsji αs otrzymane w przypadku kryształów Ge1-x-yMnxEuyTe były bliskie znanym z
literatury wartościom otrzymanym podczas badań objętościowych kryształów tellurku
germanu [60]. Można zatem uznać, że badane kryształy charakteryzowały się dobrą jako-
ścią krystaliczną. Ze względu na obecność dwóch typów pierwiastków podstawieniowych
w kryształach nie było możliwe wykonanie analizy mogącej stwierdzić, czy parametry
sieci krystalicznej zachowują się w badanych kryształach zgodnie z regułą Vegarda.

8.1.1 Wyniki pomiarów pozytronowych oraz ich analiza

Charakteryzacja strukturalna kryształów Ge1-x-yMnxEuyTe obejmowała szereg badań.
Jedną z zastosowanych technik była spektroskopia anihilacji pozytronów, umożliwiająca
charakteryzację defektów sieci krystalicznej ciał stałych. Kryształy były badane przy uży-
ciu metody pomiaru czasu życia pozytronów.
Pomiary czasu życia pozytronów przeprowadzono dla kryształów Ge1-x-yMnxEuyTe o
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Rys. 8.2: Parametry dekompozycji spektrów czasu życia pozytronów otrzymane dla szeregu
kryształów Ge1-x-yMnxEuyTe o (a) zmiennej zawartości Mn x oraz (b) zmiennej za-
wartości Eu y.

różnym składzie chemicznym. Badania wykonano w temperaturze pokojowej, przy użyciu
układu pomiarowego opisanego szczegółowo w rozdziale 2.5. Otrzymane wyniki poddano
analizie, celem której było oszacowanie parametrów spektrum. Wstępnie wyznaczono śro-
dek masy spektrum dla każdego z kryształów tj. średni czas życia pozytronów τav (patrz
rys. 8.2). Wyniki przedstawione na rys 8.2a wskazały, iż wraz ze wzrostem ilości obu
rodzajów pierwiastków podstawieniowych w stopie Ge1-x-yMnxEuyTe odnotowano gene-
ralny spadek średniego czasu życia pozytronów między 295÷305 ps. Obserwowane war-
tości τav były zbliżone w przypadku obu grup kryształów. Wskazywało to na fakt, że oba
typy pierwiastków podstawieniowych wywierały podobny wpływ na koncentracje defek-
tów punktowych w badanych kryształach.
Otrzymane wyniki eksperymentalne zostały poddane dekompozycji (zgodnie z zależ-

nością (2.4)) na dwa różne czasy życia związane prawdopodobnie z różnymi rodzajami
anihilacji pozytronów w kryształach. W przypadku większości badanych próbek możliwa
była dekompozycja na dwie składowe z odpowiednio dobrymi współczynnikami dopasowa-
nia. Wyniki przeprowadzonej dekompozycji w postaci dwóch komponentów czasu życia τ1
oraz τ2 zostały zebrane na rys. 8.2. Przegląd zebranych wyników prowadzi do obserwacji,
iż oba komponenty czasu życia pozytronów miały podobne wartości, tj. τ1=240÷290 ps
oraz τ2=330÷380 ps. Były zatem wyraźnie różne, ale nie na tyle, aby mogły stano-
wić doświadczalną obserwację anihilacji w objętości kryształów i jednym typie defektów.
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Prawdopodobnie otrzymane wyniki oznaczały, że obserwowano pułapkowanie nasycenia w
defektach punktowych sieci krystalicznej, a czasy τ1 oraz τ2 odpowiadały dwóm rodzajom
defektów sieci krystalicznej półprzewodnika. Potwierdzeniem powyższego wniosku były
obserwowane niskie intensywności drugiej składowej czasu życia pozytronów I2, które
zmieniały się między 20÷ 80%. Były to wartości zbyt niskie dla kryształów o silnym
przewodnictwie dziurowym z koncentracjami nośników rzędu 1020÷1021 cm−3, które po-
chodzą od znacznych koncentracji luk kationowych. Wynika to z niskiej energii kreacji luk
kationowych w kryształach GeTe [149, 37] oraz znacznie wyższej energii (2 eV większej)
potrzebnej do utworzenia defektu po stronie anionowej [37]. Ponadto w kryształach IV-VI
luki kationowe (np. luki Pb dla PbTe [150]) są uznawane za główny czynnik determinu-
jący koncentrację nośników. W krysztale takim nie byłaby możliwa obserwacja anihilacji
pozytronów w objętości kryształu, ze względu na znaczne (bliskie jedności) prawdopo-
dobieństwo pułapkowania w ujemnie naładowanej luce. Ponadto stosunek τ1/τB ≈ 0.9,
natomiast τ2/τB ≈ 1.1-1.2, co może (w kryształach, w których obserwuje się pojedyncze
luki τ2/τB ≈ 1.1÷1.2 [65]) wskazywać na przeciwne wnioski pokazujące, że w kryszta-
łach jest obecny jeden typ defektu opisany czasem τ2. Wartości τB wyznaczone w tym
przypadku są prawdopodobnie błędne, ponieważ istnieje podejrzenie, iż model jednego
defektu nie jest odpowiedni w przypadku analizy wyników otrzymanych dla kryształów
Ge1-x-yMnxEuyTe. Jest bardziej prawdopodobne, że z czasem τ1 związane były anihilacje
pozytronów w pojedynczych lukach kationowych, natomiast z czasem τ2 związane były
defekty o większej objętości, prawdopodobnie podwójne luki typu Ge-Te.
Powyższe wnioski znalazły poparcie w przeprowadzonych obliczeniach teoretycznych

czasu życia pozytronów. Wyniki oszacowań teoretycznych dały wartości τB ≈ 180÷ 190ps
dla anihilacji w objętości kryształu GeTe, a więc dalekie od oszacowanych w przypadku
badanych kryształów Ge1-x-yMnxEuyTe wartości τB. Ponadto wyznaczone czasy życia po-
zytronu w pojedynczych lukach Ge były rzędu τVGe ≈ 260-270 ps, a zatem miały wartości
zbliżone do obserwowanych doświadczalnie jako τ1. Powyższa interpretacja otrzymanych
wyników doświadczalnych umożliwia stwierdzenie, iż za wysokie koncentracje nośników
obecne w kryształach Ge1-x-yMnxEuyTe odpowiadały dwa główne typy defektów katio-
nowych tj. pojedyncze oraz podwójne luki germanowe.
Porównanie otrzymanych wyników z wartościami wcześniej opublikowanymi w lite-

raturze, otrzymanymi w przypadku innych związków chemicznych o podobnych własno-
ściach nie było łatwe. Jedyne wyniki z literatury dla GeTe otrzymane zostały w przypadku
polikryształów [152]. Podawały one znacznie dłuższe czasy życia pozytronów w lukach Ge,
co wynikało prawdopodobnie ze znacznie niższej jakości krystalicznej tych próbek.

8.2 Własności magnetyczne

8.2.1 Dynamiczne własności magnetyczne

Jako pierwsze wykonano pomiary zmiennopolowej podatności magnetycznej χ1 krysz-
tałów Ge1-x-yMnxEuyTe w szerokim zakresie temperatur 4.3¬T ¬ 320 K. Podczas
pomiaru próbka była umieszczona w zmiennym polu magnetycznym o indukcji B=5 Oe
oraz częstotliwości f =625 Hz. Analiza jakościowa otrzymanych wyników wykazała
istnienie pików w obu składowych liniowej podatności magnetycznej w temperaturach
niższych niż 180 K. Wskazuje to, iż dla T < 180 K w kryształach obserwowano uporząd-
kowanie magnetyczne, natomiast w temperaturach wyższych obserwowano zachowanie
podatności typowe dla fazy paramagnetycznej. W pierwszej kolejności omówione zostaną
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Rys. 8.3: Część rzeczywista χ′1 oraz urojona χ
′′

1 (patrz wstawka) liniowej podatności magne-
tycznej w funkcji temperatury dla wybranych próbek Ge1-x-yMnxEuyTe o zmiennej
zawartości jonów (a) Mn x oraz (b) Eu y (składy chemiczne podano w legendzie).

charakterystyki χ1(T ) otrzymane dla temperatur niższych niż 180 K.
Wyniki pomiarów rzeczywistej oraz urojonej liniowej podatności AC χ′1 oraz χ

′′

1 w
funkcji temperatury dla wybranych kryształów Ge1-x-yMnxEuyTe o zmiennej zawartości
jonów Mn oraz Eu zostały przedstawione na rys. 8.3. Przegląd zebranych danych
doświadczalnych wskazał, że w przypadku każdego z badanych kryształów zaobserwo-
wano występowanie maksimów w obu częściach liniowej podatności magnetycznej χ′1
oraz χ′′1. Charakterystyki χ

′

1(T ) przedstawione na rys. 8.3b wskazały, iż w kryształach
Ge1-x-yMnxEuyTe obserwowano przynajmniej jedno przejście do stanu magnetycznie
uporządkowanego. Okazało się ponadto, że własności magnetyczne kryształów ulegały
znacznym zmianom wraz ze zmianą ilości Eu w stopie. Dla kryształów o zawartości Eu
0.018¬ y¬ 0.021 zaobserwowano wyraźne maksima w zależnościach χ′1(T ) oraz χ

′′

1(T ) dla
temperatur około 85−90 K. W temperaturach niższych od temperatury występowania
maksimum obie części liniowej podatności magnetycznej malały wraz z obniżaniem
temperatury. Obserwowane maksima nie były prawdopodobnie manifestacją przejścia
paramagnetyk-ferromagnetyk lub innej charakteryzującej się wyraźnie określonym
parametrem porządku ze względu na znaczne poszerzenie maksimów oraz zmniejszanie
podatności w temperaturach niższych niż przejście. Prawdopodobne zatem w temp.
około 85 K obserwowano przejścia do faz typu szkło spinowe lub superparamagnetyk.
Konieczne jest zatem wykonanie dodatkowych badań w celu weryfikacji rodzaju obser-
wowanego stanu magnetycznego.
Ponadto w temperaturach około 140 K zaobserwowano występowanie stopnia lub

niewielkiego maksimum w zależnościach χ′1(T ) oraz χ
′′

1(T ). Przejście to wydaje się być
ostrzejsze, tj. zachodziło na krótszym odcinku w skali temperatur. Przypuszczalnie
zatem obserwowane maksima w zależnościach χ′1(T ) oraz χ

′′

1(T ) były manifestacją ma-
gnetycznego przejścia fazowego typu paramagnetyk−ferromagnetyk. Powyższa hipoteza
może zostać potwierdzona dodatkowymi pomiarami. Natomiast w przypadku kryształów
Ge1-x-yMnxEuyTe o zawartości Eu większej niż y=0.021 obserwowano tylko jedno
maksimum w obu częściach liniowej podatności magnetycznej w temperaturze około
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Rys. 8.4: Odwrotność wysokotemperaturowej części rzeczywistej składowej liniowej podat-
ności magnetycznej AC w funkcji temperatury (punkty) dla wybranych próbek
Ge1-x-yMnxEuyTe.

145 K, które przypadku próbki z y=0.031 było bardziej poszerzone niż w przypadku
kryształu z y=0.042.
Wyniki pomiarów liniowej podatności magnetycznej otrzymane dla serii kryształów

Ge1-x-yMnxEuyTe o zbliżonej zawartości Eu oraz zmiennej zawartości Mn w stopie jako-
ściowo były podobne do tych przedstawionych w przypadku pierwszej serii próbek (patrz
rys. 8.3a). Dla niskich zawartości Mn w kryształach 0.041¬x¬ 0.058 obserwowano
występowanie jednego maksimum w obu częściach liniowej podatności magnetycznej dla
temperatur około 135÷ 145 K. Wraz ze zwiększaniem ilości Mn w stopie między x=0.041
a 0.058 widoczne było narastające poszerzanie się maksimów; co może oznaczać, iż
wraz ze zwiększaniem ilości manganu w kryształach dla 0.041¬x¬ 0.058 obserwowano
stopniowe pojawianie się drugiego przejścia magnetycznego w temperaturach niższych
niż 100 K. Wniosek ten znajduje potwierdzenie w tym, że dla kryształów o większej
zawartości Mn (np. z x=0.071) zaobserwowano już nie jedno ale dwa maksima w obu
komponentach liniowej podatności magnetycznej dla T ≈ 95 K oraz 150 K. Z kolei w
przypadku kryształu o największej badanej zawartości manganu tj. x=0.091 obserwo-
wano występowanie tylko jednego maksimum w liniowej podatności magnetycznej dla
T ≈ 135 K. Przyczyny takiej zmiany nie są do końca jasne.
Pomiary zależności liniowej podatności magnetycznej χ1 od temperatury dla tem-

peratur, w których kryształy znajdowały się w stanie paramagnetycznym wskazały, iż
w obszarze wysokich temperatur zależności χ′1(T ) dla wszystkich badanych kryształów
spełniały zmodyfikowane prawo Curie-Weissa (patrz wzór (3.1) w rozdziale 7.2).
Układ spełniający prawo Curie-Weissa charakteryzuje liniowość zależności odwrotności
rzeczywistej składowej liniowej podatności magnetycznej od temperatury. Zależności
(χ′1)

−1(T ) otrzymane dla wybranych kryształów Ge1-x-yMnxEuyTe zostały przedstawione
na rys. 8.4. Przegląd danych pokazuje, że w obszarze temperatur wyższych niż 180 K, tj.
w obszarze paramagnetycznym charakterystyki (χ′1)

−1(T ) były liniowe. Wykonano zatem
dopasowania wysokotemperaturowej części zależności χ′1(T ) używając zmodyfikowanego
prawa Curie-Weissa opisanego równaniem (3.1). Minimalizacja funkcji (3.1) na zbiorze
danych doświadczalnych została wykonana za pomocą metody Lavenberga-Marquardta
zaimplementowanej w programie Origin 7.5. Rezultatem przeprowadzonych dopasowań
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Tab. 8.2: Wyniki obliczeń przeprowadzonych w oparciu o pomiary podatności AC zawierające:
stałą Curie C, temperaturę Curie-Weissa Θ, temperaturę przejścia do stanu szkła
spinowego TSG, temperaturę Curie TC oraz współczynnik RM .

x y C (10−4) Θ±∆Θ TSG±∆TSG TC±∆TC RM±∆RM
[emu ·K/g] [K] [K] [K]

Zawartość Mn x≈ 0.076± 0.002
0.075 0.018 3.6±0.1 155.0±0.1 89.7±0.6 148.0±0.8 0.008±0.0009
0.078 0.021 10.0±0.3 127.0±0.7 84.9±0.8 132.5±0.6 0.010±0.0010
0.071 0.031 4.3±0.2 154.6±0.9 138.8±1.0 147.9±0.7 0.012±0.0005
0.075 0.043 3.7±0.2 152.7±1.2 − 148.1±0.5 −

Zawartość Eu y≈ 0.015± 0.005
0.041 0.010 3.7±0.2 161.6±0.6 141.4±0.9 − 0.007±0.0007
0.051 0.017 3.7±0.2 166.0±0.7 147.5±1.0 − 0.006±0.0006
0.058 0.015 2.3±0.2 160.4±1.1 137.5±1.0 − 0.018±0.0002
0.071 0.019 5.3±0.1 151.7±0.5 95.2±0.2 151.1±0.8 0.005±0.0004
0.074 0.018 3.6±0.1 155.0±0.1 89.7±0.6 148.0±0.7 0.008±0.0008
0.081 0.020 5.3±0.1 153.3±0.3 86.4±0.8 148.7±0.9 0.011±0.0010
0.092 0.019 2.8±0.1 161.8±0.5 133.9±1.0 − 0.008±0.0012
0.043 0.012 3.7±0.1 162.5±0.1 144.3±0.9 − 0.008±0.0008

było wyznaczenie wartości temperatur Curie-Weissa Θ oraz stałych Curie C dla każdego z
badanych kryształów Ge1-x-yMnxEuyTe (patrz Tabela 8.2). Przegląd wartości zebranych
w Tabeli 8.2 prowadzi do wniosku, iż w przypadku wszystkich badanych kryształów
Ge1-x-yMnxEuyTe oddziaływania magnetyczne o dodatnim znaku stałej wymiany od-
grywały dominującą rolę. Wynikało to z dodatniej wartości temperatury Curie-Weissa,
która w przypadku wszystkich kryształów za wyjątkiem próbki Ge0.901Mn0.078Eu0.021Te
(Θ=127 K) oscylowała w przedziale 150÷ 163 K. Wartości stałej Curie-Weissa zebrane
w Tabeli 8.2 był podobne w przypadku większości badanych kryształów pomimo, że
zawartość jonów paramagnetycznych w tych kryształach była znacząco różna. Wskazuje
to, że własności magnetyczne tych kryształów związane były z obecnością klastrów w
sieci krystalicznej półprzewodnika, a co za tym idzie jony Mn w obszarze paramagnetycz-
nym nie były izolowane. Potwierdzeniem tego były zbliżone temperatury Curie-Weissa,
ponieważ temperatura ta w przypadku istnienia klastrów magnetycznych nie będzie
zależała od składu chemicznego stopu, a będzie wynikiem rozmiarów geometrycznych
klastrów.
Pomiary przeprowadzane przy użyciu metody indukcji wzajemnej umożliwiają

badanie dynamiki własności magnetycznych wraz ze zmianą częstotliwości zewnętrz-
nego pola magnetycznego. Analiza jakościowa przesuwania sie na skali temperatur
pozycji obserwowanych maksimów w zależnościach χ′1(T ) oraz χ

′′

1(T ) wraz ze zmianą
częstotliwości pola magnetycznego służy jako wartościowe narzędzie umożliwiające
rozstrzygnięcie typu obserwowanego przejścia fazowego. Przeprowadzono zatem pomiary
podatności χ1 w funkcji temperatury w okolicy obserwowanych magnetycznych przejść.
Badania wykonano dla wszystkich kryształów Ge1-x-yMnxEuyTe umieszczając je w
zmiennym polu magnetycznym o czterech różnych częstotliwościach tj. f =7, 80, 625
oraz 9980 Hz. Pomiary w niskich częstościach, tj. 7 oraz 80 Hz wymagały użycia wyższej
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Rys. 8.5: Część rzeczywista liniowej podatności magnetycznej χ′1 w funkcji temperatury (w oto-

czeniu maksimum zależności χ′1(T )) dla różnych częstotliwości zewnętrznego pola ma-
gnetycznego HAC (patrz podpisy) dla wybranego kryształu Ge0.932Mn0.051Eu0.017Te.

amplitudy pola magnetycznego HAC =10 Oe, natomiast dla f =625 Hz amplituda
była równa HAC =5Oe, a w 9980 Hz 1 Oe. Wyniki pomiarów w postaci zależności
temperaturowej składowej rzeczywistej liniowej podatności magnetycznej χ′1(T ) dla
różnych częstotliwości zewnętrznego pola magnetycznego dla wybranego kryształu
Ge1-x-yMnxEuyTe z x=0.051 oraz y=0.017 zostały pokazane na rys. 8.5. Otrzymane
wyniki wskazały, iż obserwowane maksima w zależnościach χ′1(T ) oraz χ

′′

1(T ) przesuwały
się wraz ze zwiększaniem częstotliwości zewnętrznego pola magnetycznego w kierunku
wyższych temperatur dla większości z obserwowanych maksimów w badanych kryształach
Ge1-x-yMnxEuyTe. Istnienie zależności pozycji maksimów od częstotliwości zewnętrznego
pola magnetycznego jest dowodem doświadczalnym na istnienie w układzie nieporządku
magnetycznego prowadzącego do frustracji spinowej (stanu szkła spinowego), lub też
agregacji spinów (superparamagnetyk). Rozróżnienie rodzaju obserwowanej fazy magne-
tycznej możliwe było poprzez analizę wartości parametru RM zaproponowanego przez
Mydosha [70] (patrz wzór (3.13)), a jego wartości otrzymane dla wszystkich badanych
kryształów Ge1-x-yMnxEuyTe zostały zebrane w Tabeli 8.2. Przegląd zebranych wyników
wskazuje, że obliczone wartości parametru RM oscylowały wokół wartości RM ≈ 0.01 tj.
wartości otrzymywanej dla kanonicznych szkieł spinowych: CuMn (RM =0.005) [155] lub
AuFe (RM =0.01) [70]. Wartości współczynnika RM nie wykazywały zależności od składu
chemicznego kryształu. Otrzymane wyniki stanowiły doświadczalne potwierdzenie, iż
obserwowane maksima w liniowej podatności magnetycznej były przejściami do stanu
szkła spinowego.
Zależności TF (f) zostały przeanalizowane podobnie jak w przypadku wyników

dotyczących kryształów Ge1-x-ySnxMnyTe w oparciu o prawo potęgowe [82] (zgodnie z
wzorem (3.14)). Wyznaczono również wartości temperatur przejścia do stanu szkła spi-
nowego TSG ekstrapolując zależność TF (f) do f→∞. Wartości temperatur zamarzania
TF wraz z TSG zostały podane dla kilku przykładowych kryształów Ge1-x-yMnxEuyTe
w Tabeli 8.3. Z kolei wszystkie otrzymane temperatury przejść do fazy szkła spino-
wego zostały zebrane w Tabeli 8.2. Tak wyznaczone temperatury TF zostały użyte
w analizie opartej o prawo potęgowe, tj. wykonano dopasowania zależności TF (f) do
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Tab. 8.3: Wyniki analizy pomiarów liniowej podatności magnetycznej χ′1 w funkcji tempera-
tury dla różnych częstotliwości zewnętrznego pola magnetycznego: TF temperatura
zamarzania dla różnych częstotliwości zewnętrznego pola magnetycznego f , TSG tem-
peratura przejścia paramagnetyk - szkło spinowe, τ0 stała relaksacji spinowej oraz zν
wykładnik krytyczny dopasowania do prawa potęgowego.

Kryształy Ge1-x-yMnxEuyTe
x=0.078 x=0.051 x=0.071 x=0.043

Parametr y=0.021 y=0.017 y=0.019 y=0.019
TF (f=9970 Hz) [K] 89.06 151.78 96.94 149.93
TF (f=625 Hz) [K] 88.55 151.52 96.65 149.29
TF (f=80 Hz) [K] 87.57 150.36 96.20 147.84
TF (f=7 Hz) [K] 85.34 147.92 95.42 144.99

TSG 84.86 147.50 95.16 144.30
τ0(10−8)[s] 23.5 16.7 0.15 8.1
zv 2.65 2.39 3.19 2.77

równania (3.14)). Wyniki przeprowadzonych dopasowań do prawa potęgowego zostały
przedstawione w postaci zależności ln(τ)(ln[(TF − TSG)/TSG]) na rys. 8.6. Dopasowania
przedstawione na rys. 8.6 wskazują, że w przypadku kryształów Ge1-x-yMnxEuyTe
otrzymano zdecydowanie gorszą jakość dopasowania do prawa potęgowego niż było to
w przypadku kryształów Ge1−x−ySnxMnyTe. Stąd wynikać może wniosek, iż materiał
ten może posiadać więcej cech materiału ferromagnetycznego aniżeli kanonicznego szkła
spinowego. Aby potwierdzić ten wniosek dokonano analizy wartości parametrów cha-
rakterystycznych zν oraz τo otrzymanych w wyniku zastosowania prawa potęgowego do
wyników doświadczalnych otrzymanych dla wybranych próbek Ge1-x-yMnxEuyTe (patrz
Tabela 8.3). Analiza otrzymanych wartości τ0 wskazała, że jego wartości (10−9÷ 10−7 s)
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Rys. 8.6: Charakterystyczna zależność ln(τ) w funkcji ln[(TF − TSG)/TSG] w postaci punktów
wyznaczonych na podstawie danych doświadczalnych otrzymanych dla kilku wybra-
nych próbek Ge1-x-yMnxEuyTe (składy chemiczne podano w legendzie). Linie przed-
stawiają dopasowanie danych doświadczalnych do prawa potęgowego.
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były o przynajmniej cztery rzędy wielkości wyższe niż wartości podawane w litera-
turze dla typowych szkieł spinowych tj. AuFe (τ0=10−12÷ 10−14 s) [70]). Stanowiło
to potwierdzenie, że obserwowane magnetyczne przejścia były odmienne od tych w
kanonicznych szkłach spinowych. Wartości parametru zν były niższe (między 2 a 3)
aniżeli wartości odpowiednie dla szkieł spinowych (między 4 a 12). Wartości zν były
zatem bardzo bliskie odpowiednim dla ferromagnetyków. Powyższa analiza stanowiła
silny dowód na to, iż obserwowane przejścia były stanem mieszanym o silnym wpływie
oddziaływań o ferromagnetycznym znaku stałej wymiany.
W ramach badań dynamicznych własności magnetycznych kryształów

Ge1-x-yMnxEuyTe wykonano pomiary wyższych harmonicznych podatności AC w
funkcji temperatury. Zmiany nieparzystych harmonicznych podatności AC w pobliżu
przejścia (patrz rozdział 7.2.1) są silnym doświadczalnym dowodem na to, że badany
system zachowuje się jak szkło spinowe. Z kolei parzyste harmoniczne podatności
wykazują maksima w pobliżu przejść w układach wykazujących histerezę magnetyczną
tj. ferromagnetykach. Otrzymane wyniki pomiaru drugiej χ′2 oraz trzeciej χ

′

3 harmonicz-
nej podatności AC dla wybranego kryształu Ge1-x-yMnxEuyTe zostały przedstawione
na rys. 8.7. W otoczeniu obu przejść magnetycznych widoczne są silne zmiany obu
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Rys. 8.7: Część rzeczywista odpowiednio drugiej χ′2 oraz trzeciej harmonicznej χ
′

3 podatności
magnetycznej AC w funkcji temperatury dla wybranego kryształu Ge1-x-yMnxEuyTe.

harmonicznych podatności magnetycznej. Wyniki te stanowiły zatem dowód, iż uporząd-
kowanie magnetyczne w tych kryształach wykazywało cechy zarówno ferromagnetyka
jak i szkła spinowego. Widać jednak wyraźnie, że w przypadku przejścia w wyższych
temperaturach amplituda piku w zależności χ′3(T ) jest niższa, a zatem stan ten był
bliższy przejściu paramagnetyk−ferromagnetyk. Z kolei przejścia niskotemperaturowe
charakteryzowały się podobnymi amplitudami zależności χ′2(T ) oraz χ

′

3(T ). Oznaczało
to, iż przejścia niskotemperaturowe należy interpretować jako przejścia do fazy mieszanej
wykazującej szereg własności dynamicznych typowych dla szkła spinowego, lecz stan ten
charakteryzował się przewagą oddziaływań o dodatnim znaku stałej wymiany.
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8.2.2 Statyczne własności magnetyczne

Pomiary namagnesowania w funkcji temperatury w warunkach, gdy kryształ był umiesz-
czony w stałym polu magnetycznym o niewielkiej indukcji zostały wykonane za pomocą
magnetometru SQUID typu Quantum Design MPMS XL5. Pomiary te przeprowadzono
w sposób analogiczny do wykonanych dla kryształów Ge1-x-ySnxMnyTe (patrz rozdział
7.2.2). Typowe krzywe M(T ) otrzymane w powyższy sposób dla wybranego kryształu
Ge1-x-yMnxEuyTe zostały zaprezentowane na rys. 8.8. Analiza wyników zaprezentowa-
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Rys. 8.8: Namagnesowanie M w funkcji temperatury mierzone dla próbki chłodzonej w obec-
ności zewnętrznego pola magnetycznego B=50 Oe (krzywe FC) lub przy jego braku
(krzywe ZFC) dla wybranego kryształu Ge1-x-yMnxEuyTe.

nych na rys. 8.8 wskazała, że w kryształach obserwuje się dwa przejścia magnetyczne.
W obszarze temperatur, w którym obserwowano przejścia paramagnetyk–ferromagnetyk,
tj. około 150 K stwierdzono wzrost namagnesowania charakterystyczny dla przejścia do
fazy uporządkowanej. Następnie dla T ¬ 130 K obie krzywe M(T ) tj. FC i ZFC miały
odmienny przebieg, co było ewidentną oznaką występowania w badanym układzie stanu
magnetycznego, który charakteryzował się nieodwracalnością termiczną namagnesowania
(m.in. szkło spinowe). Pozycja maksimum krzywej ZFC dla zależności M(T ) znajdo-
wała się w temperaturze około 80 K, podczas gdy wyznaczona poprzez pomiary dyna-
miczne wartość TSG była wyższa o około 15 K. Rozbieżność mogła wynikać z tego, że
obserwowany stan magnetyczny może być wrażliwy na historię chłodzenia. Natomiast
bezsprzecznym faktem było, iż wyniki przeprowadzonych pomiarów stałopolowych były
zgodne z wcześniejszymi wynikami pomiarów dynamicznych, tj. krzywe FC oraz ZFC
wykazywały znaczne różnice między sobą dla temperatur niższych niż 80 K. Jest to
manifestacją współistnienia i współzawodnictwa oddziaływań ferromagnetycznych oraz
antyferromagnetycznych w badanym układzie. Zatem dynamiczne oraz statyczne bada-
nia magnetometryczne dały konsystentne wyniki potwierdzające, że w szeregu kryszta-
łów Ge1-x-yMnxEuyTe obserwowano przejścia ferromagnetyk–szkło spinowe. Otrzymane
krzywe M(T ) były zgodne z wynikami dynamicznymi również w przypadku kryszta-
łów, w których obserwowano jedynie jedno przejście tj. paramagnetyk−ferromagnetyk
lub paramagnetyk−szkło spinowe.
W ramach przeprowadzonych badań statycznych własności magnetycznych wykonano

szereg pomiarów namagnesowania w funkcji zewnętrznego pola magnetycznego w warun-
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Rys. 8.9: Wyniki pomiarów histerez magnetycznych zawierające: (a) przykładowe pętle otrzy-
mane dla wybranego kryształu Ge1-x-yMnxEuyTe, (b) spontaniczne namagnesowa-
nie MR oraz (c) pole koercji HC w funkcji temperatury dla wybranych kryszta-
łów Ge1-x-yMnxEuyTe o różnej zawartości pierwiastków podstawieniowych (patrz le-
genda).

kach izotermicznych. Pomiary te obejmowały wyznaczanie histerez magnetycznych oraz
krzywych namagnesowania kryształów. Zastosowano w nich ekstrakcyjną metodę Weissa.
Pomiary tą metodą umożliwiał magnetometr Lakeshore 7000 AC Susceptometer/ DC
Magnetometer (jego szczegółowy opis został przedstawiony w rozdziale 2.3.1), w którym
możliwe było umieszczenie badanej próbki w polu magnetycznym o maksymalnej induk-
cji B=90 kOe. Otrzymane wyniki wskazały na istnienie pętli histerezy magnetycznej w
temperaturach niższych niż temperatury przejść do faz uporządkowanych. Przykładowe
wyniki pomiarów namagnesowania w funkcji przyłożonego zewnętrznego pola magnetycz-
nego została przedstawiona na rys. 8.9a. Wyniki pomiarów otrzymane dla przykładowej,
typowej próbki Ge1-x-yMnxEuyTe pokazane na rys. 8.9a wskazały, że otrzymane pętle
histerez magnetycznych miały szerokość znacznie większą niż w przypadku wcześniej ba-
danych kryształów Ge1-x-ySnxMnyTe. Należy podkreślić, iż pętle histerezy obserwowano
w przypadku wszystkich badanych kryształów niezależnie od tego, czy obserwowano w
nich przejście paramagnetyk–ferromagnetyk, czy też paramagnetyk–szkło spinowe. Za-
tem obserwowana faza szkła spinowego w badanych kryształach była stanem mieszanym
między idealnym stanem frustracji spinowej obserwowanym w kanonicznych szkłach spi-
nowych a ferromagnetykach.
Parametry charakterystyczne obserwowanych pętli histerezy magnetycznej pokaza-

nej na rys. 8.9a zmniejszały się wraz ze zwiększaniem temperatury. Miało to miejsce
na skutek wzrostu wpływu fluktuacji termicznych na orientację domen magnetycznych
w materiale, w kierunku zgodnym z kierunkiem zewnętrznego pola magnetycznego. W
oparciu o otrzymane pętle histerezy wyznaczono wartości ich parametrów charaktery-
stycznych, tj. spontanicznego namagnesowania MR oraz pola koercji HC dla wszystkich
badanych kryształów Ge1-x-yMnxEuyTe. Przykładowe zależności temperaturowe MR(T )
oraz HC(T ) dla wybranych kryształów o skrajnych wartościach w/w parametrów zostały
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pokazane na rys. 8.9b oraz 8.9c. Przegląd otrzymanych wartości MR wskazał, że nie
było możliwe określenie trendu pomiędzy wartościami MR a składem chemicznym ma-
teriału. Podczas zwiększania zawartości Mn w kryształach obserwowano wzrost MR od
wartości ≃1.1 emu/g do 5.7 emu/g, wraz z x zmieniającym się między 0.041 a 0.074.
Natomiast dalsze zwiększanie ilości Mn w stopie powodowało zmniejszenie MR do war-
tości ≃1.3 emu/g. Z kolei zmiana zawartości jonów Eu w stopie między y=0.018 a 0.043
miała mniejszy wpływ na wartość spontanicznego namagnesowania MR, a mianowicie
rosła monotonicznie między 1.8 emu/g a 3.6 emu/g.
Analizując trendy chemiczne związane z polem koercji widać wyraźnie, iż HC było

największe dla kryształu o najmniejszej zawartości obu pierwiastków podstawieniowych
w stopie, tj. próbki Ge0.945Mn0.043Eu0.012Te i wynosiło 1629 Oe. Natomiast w przypadku
kryształów o zmiennej zawartości Mn oraz Eu zaobserwowano przeciwne zależności HC od
składu chemicznego niż w przypadku MR. Wielkość pola koercji w kryształach związana
jest zwykle ze strukturą domenową materiału. Jest faktem dobrze znanym, że ilość ścian
domenowych jest związana z ilością defektów sieci krystalicznej, ponieważ ściany dome-
nowe ulegają często zjawisku kotwiczenia na defektach. Z kolei wartość spontanicznego
namagnesowania związana jest silnie z nieporządkiem magnetycznym, a więc z jakością
z jaką jony magnetyczne podstawiane są w pozycjach kationowych sieci krystalicznej, a
zarazem z ilością jonów aktywnych magnetycznie. Stąd korelacja między HC oraz MR w
postaci zwiększania koercji przy jednoczesnym maleniu spontanicznego namagnesowania
może oznaczać, iż w badanych kryształach występują znaczące różnice w alokacji pier-
wiastków podstawieniowych w miejsca kationowe sieci krystalicznej, co z kolei prowadzi
do powstawania defektów punktowych. Z kolei ilość defektów punktowych może mieć
wyraźny związek z ilością swobodnych nośników w krysztale. Nie stwierdzono jednak wy-
raźnych związków między HC orazMR a koncentracją nośników swobodnych wyznaczoną
w ramach pomiarów efektu Halla.
Badania własności magnetycznych obejmowały również wyznaczanie zależności nama-

gnesowania M(B) mierzonych w zakresie pól magnetycznych o wartościach nie przekra-
czających 90 kOe. Pomiary te wykonano analogicznie jak pętle histerezy przy użyciu eks-
trakcyjnej metody Weissa. W rezultacie przeprowadzonych pomiarów otrzymano szereg
izotermicznych krzywych M(B) dla temperatur z zakresu 4.3¬T ¬ 200 K. Obserwowane
doświadczalnie krzywe namagnesowania miały zbliżony kształt w przypadku wszystkich
badanych kryształów (patrz rys. 8.10a), natomiast różniły się zasadniczo między sobą
wartościami M . Wyniki pokazane na rys. 8.10a wskazały, iż dla temperatur niższych
od TC lub TSG tj. około 150 K obserwowane krzywe M(B) miały charakter typowy dla
układów uporządkowanych magnetycznie. Nawet przy użyciu maksymalnych pól magne-
tycznych dostępnych w zastosowanym magnetometrze tj. B=90 kOe nie było możliwe
nasycenie namagnesowania materiału. Obserwowano zatem prawie liniowy przebieg krzy-
wychM(B) dla pól magnetycznych o indukcji większej niż 20 kOe. Tego typu zachowanie
jest charakterystyczne dla układów magnetycznych, które cechuje znaczny nieporządek
magnetyczny (m.in. szkła spinowe). Ponadto otrzymane krzywe nie wykazywały różnic w
zależności od obszaru temperatur, w których odbywał się pomiar, tj. zarówno w fazie fer-
romagnetycznej oraz szkła spinowego nie wykazywały nasycenia. Zatem czynnikiem pod-
stawowym determinującym obserwowane własności magnetyczne był silny nieporządek
magnetyczny badanych kryształów Ge1-x-yMnxEuyTe. W obszarze temperatur wyższych
niż temperatury magnetycznych przejść obserwowano zachowanie typowe dla paramagne-
tyków, tj. liniową zależność krzywych M(B).
Analiza otrzymanych krzywych namagnesowania polegała na wykreśleniu otrzyma-
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Rys. 8.10: (a) Krzywe namagnesowania M(B) zmierzone w stałych temperaturach (patrz le-
genda) dla kryształu Ge0.910Mn0.071Eu0.019Te oraz (b) wykres Arrota wykreślony dla
wybranego kryształu Ge1-x-yMnxEuyTe (patrz legenda).

nych zależności M(B) w postaci tzw. wykresów Arrota, a więc zależności M2(B/M).
Wykresy takie wykonano dla wszystkich badanych kryształów Ge1-x-yMnxEuyTe. Analiza
zebranych danych wskazała, że kształt zależności M2(B/M) dla wszystkich kryształów
był zbliżony (patrz rys. 8.10b). Otrzymane wyniki wskazały, iż w przypadku wszyst-
kich badanych kryształów obserwowano krzywe M2(B/M) zlokalizowane w lewej części
wykresu. Stanowiło to dowód, iż oddziaływania o dodatnim znaku stałej wymiany były
dominującym typem oddziaływań we wszystkich badanych kryształach. Nie zaobserwo-
wano wpływu typu obserwowanego przejścia magnetycznego na kształt krzywych Arrota.
Zatem badany układ magnetyczny był materiałem ferromagnetycznym o znacznym stop-
niu nieporządku magnetycznego prowadzącego do częściowej frustracji spinowej.
Eksperymentalne krzywe namagnesowania M(B) otrzymane dla kryształów

Ge1-x-yMnxEuyTe zostały dopasowane w oparciu o model Weissa dla ferromagnetyka
tj. przy pomocy funkcji Brillouina. Dopasowania przeprowadzono w oparciu o trzy proste
modele teoretyczne. Pierwszym z nich był model Weissa dla ferromagnetyka z namagne-
sowaniem M danym równaniem (3.16) opisanym funkcją Brillouina (równanie (3.19)).
Drugim był model Weissa z uwzględnionymi oddziaływaniami pochodzącymi od klastrów
magnetycznych składających się z par jonów magnetycznych (patrz równania (3.21) oraz
(3.22)). Natomiast trzecim był model Weissa z dodanym fenomenologicznym członem,
który był liniowy z polem magnetycznym (patrz wzór (3.23)) i związany z podsiecią ma-
gnetyczną oddziałującą antyferromagnetycznie w półprzewodniku. Wyniki wykonanych
dopasowań wraz z krzywymi doświadczalnymi, które dopasowano przedstawiono dla wy-
branego kryształu Ge1-x-yMnxEuyTe na rys. 8.11. Najlepszą zgodność między wynikami
doświadczalnymi oraz dopasowanymi krzywymi teoretycznymi otrzymano w przypadku
modelu Weissa zakładającego istnienie dwóch typów oddziaływań. Zatem w kryształach
Ge1-x-yMnxEuyTe współistniały dwa rodzaje oddziaływań magnetycznych, tj. dalekoza-
sięgowe oddziaływania RKKY o dodatnim znaku stałej wymiany oraz krótkozasięgowe
oddziaływania antyferromagnetyczne. Ponieważ najlepiej oddawał wyniki doświadczalne
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Rys. 8.11: Krzywe namagnesowania M(B) otrzymane dla wybranego kryształu
Ge1-x-yMnxEuyTe (punkty) wraz z dopasowanymi krzywymi teoretycznymi
wg wzoru (3.16) (linia czarna), wzorem (3.21) (linia czerwona) oraz wzorem (3.23)
(linia zielona).

model opisany zależnością (3.23), tj. model zakładający w istnienie w układzie dwóch
typów oddziaływań było bardzo prawdopodobne, że w badanym materiale istnieją zgru-
powania jonów paramagnetycznych o liczebności większej niż kilka jonów, które oddzia-
ływały krótkozasięgowo.
Wartości namagnesowania nasycenia MS dla materiału magnetycznego o zawartości

jonów paramagnetycznych wyznaczonych metodą EDXRF mogą zostać w prosty sposób
oszacowane w oparciu o zależność (3.17), wynikającą z teorii Weissa. W ramach oszacowa-
nia założono, iż jony manganu oraz europu znajdowały się w stanie wysokospinowym, tj.
S =5/2 dla Mn oraz S =7/2 dla Eu. Oszacowane w ten sposób wartości namagnesowania
nasycenia dla kryształów Ge1-x-yMnxEuyTe miały w przypadku każdego z kryształów war-
tości wyższe niż najwyższe wartości obserwowane doświadczalnie. Okazało się ponadto, że
dla kryształów Ge1-x-yMnxEuyTe o niskich zawartościach manganu x< 0.07 obserwowano
mniejszy stosunek pomiędzy oszacowaną oraz doświadczalną wartością MS (1.12÷1.81)
niż dla tych z x> 0.07 (2.53÷4.29). Maksymalny stosunek między obiema wielkościami
wynosił ponad cztery razy w przypadku kryształu Ge0.889Mn0.092Eu0.019Te. Obserwowane
znaczne różnice między eksperymentalnymi oraz oczekiwanymi wartościami MS w bada-
nych kryształach Ge1-x-yMnxEuyTe związane były z obecnością znaczącej frakcji jonów
paramagnetycznych nieaktywnych magnetycznie lub sprzężonych antyferromagnetycznie
w klastrach MnTe.

8.3 Własności transportowe

8.3.1 Podstawowa charakteryzacja transportu elektronowego

Wyniki pomiarów charakterystyk ρxx(T ) dla kilku przykładowych kryształów
Ge1-x-yMnxEuyTe o różnym składzie chemicznym zostały przedstawione na rys. 8.12.
Przegląd wyników zebranych na rys. 8.12 wskazał, że w większości kryształów obser-
wowano metaliczny charakter zależności ρxx(T ) typowy dla silnie zdegenerowanych pół-
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Rys. 8.12: Zależność składowej oporności właściwej ρxx od temperatury dla wybranych kryszta-
łów Ge1-x-yMnxEuyTe o różnym składzie chemicznym (patrz podpisy na rysunkach).

przewodników. Obserwowano zatem w większości kryształów wzrost oporności wraz z
temperaturą oraz plateau zależności ρxx(T ) dla temperatur niższych niż 30 K. Jedy-
nie w dwóch przypadkach (patrz rys. 8.12b) zaobserwowano istnienie minimów zależności
ρxx(T ). Wyjaśnienie obserwowanych minimów w oporności jest podobne jak w przypadku
kryształów Ge1-x-ySnxMnyTe, tj. były one związane z silnym nieporządkiem magnetycz-
nym materiału w skali średniej drogi swobodnej nośników ładunku [167]. Nie zaobserwo-
wano charakterystycznych dla ferromagnetyków maksimów w zależności ρxx(T ) związa-
nych z rozpraszaniem nośników na fluktuacjach namagnesowania w pobliżu temperatur
przejść paramagnetyk−ferromagnetyk [170]. Istnieją prace teoretyczne stwierdzające, iż
w przypadku, gdy głównym mechanizmem fizycznym prowadzącym do uporządkowania
ferromagnetycznego jest dalekozasięgowe oddziaływanie RKKY wpływ fluktuacji nama-
gnesowania na zależność ρxx(T ) może być silnie tłumiony [171].
Wartości oporności właściwej otrzymane w temperaturze pokojowej zestawiono dla

wszystkich badanych kryształów Ge1-x-yMnxEuyTe w Tabeli 8.4. Analiza wartości ρxx
zebranych w Tabeli 8.4 wskazała na brak monotonicznych zależności pomiędzy warto-
ściami oporności kryształów a ich składem chemicznym. Wraz ze wzrostem ilości jonów
Eu w stopie ρxx zwiększyło się prawie trzy razy. Może to nasuwać wniosek, że dodawanie
jonów europu do stopu może modyfikować ilość nośników a zatem ilość defektów w krysz-
tałach, wpływając na wartości koncentracji nośników. Z kolei zmiana ilości jonów Mn w
stopie powodowała znaczne zmiany oporności kryształów lecz były one skokowe, a zatem
nie dawały możliwości postawienia konkretnych wniosków na temat możliwego wpływu
ilości manganu w krysztale na jego przewodnictwo. Wartości oporności rejestrowane w
T =300 K zmieniały sie między 2.8× 10−4 Ωcm dla kryształu Ge0.927Mn0.058Eu0.015Te
a 17.1× 10−4 Ωcm dla próbki z x=0.071 i y=0.031. Poprzez dodawanie pierwiastków
paramagnetycznych do kryształów GeTe ich oporność zmieniała się niemalże o rząd wiel-
kości. Jednakże ze względu na szereg czynników mogących te zmiany wywoływać analiza
wyników pomiaru efektu Halla była niezbędna, aby móc wysnuć bardziej szczegółowe
wnioski.
Wyniki przeprowadzonych pomiarów efektu Halla pozwoliły na wyznaczenie sta-
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Tab. 8.4: Wyniki pomiarów oporności właściwej oraz efektu Halla wykonane w temperaturze
pokojowej w postaci: oporności właściwej ρxx, koncentracji nośników ładunku n oraz
ich ruchliwości µ dla badanych kryształów Ge1-x-yMnxEuyTe.

x y ρxx n µ
[10−4 Ωcm] [1020 cm−3] [cm2/(Vs)]

Zawartość Mn x≈ 0.076± 0.002
0.075 0.018 6.8±0.1 6.5±0.1 13.9±0.5
0.078 0.021 12.6±0.2 16.7±0.2 1.5±0.2
0.071 0.031 17.1±0.2 5.7±0.1 6.4±0.3
0.075 0.043 10.3±0.1 10.4±0.1 5.8±0.3

Zawartość Eu y≈ 0.015± 0.005
0.041 0.010 8.5±0.1 9.8±0.1 7.9±0.3
0.051 0.017 3.6±0.1 7.3±0.1 24.0±0.5
0.058 0.015 2.8±0.1 7.8±0.1 29.0±0.6
0.071 0.019 11.9±0.1 21.9±0.2 2.3±0.2
0.074 0.018 6.8±0.1 6.5±0.1 13.9±0.3
0.081 0.020 16.3±0.2 6.6±0.1 5.9±0.2
0.092 0.019 3.7±0.1 7.6±0.1 22.3±0.4
0.043 0.012 5.1±0.1 13.4±0.1 10.1±0.3

łej Halla RH oraz koncentracji nośników n dla wszystkich badanych kryształów
Ge1-x-yMnxEuyTe (patrz Tabela 8.4). Otrzymane wyniki wskazały, iż w badanych krysz-
tałach dominowało silne przewodnictwo typu p z dużymi koncentracjami dziur prze-
wodnictwa rzędu n> 1020 cm−3 (niepewności wyznaczenia koncentracji nośników zo-
stały oszacowane w oparciu o metodę różniczki zupełnej [89]). Analiza wartości n ze-
branych w Tabeli 8.4 wskazała, że wraz ze zmianą ilości pierwiastków podstawienio-
wych w stopie koncentracja nośników (wyznaczona w T =300 K) zmieniała się między
n=2.8×1020 cm−3 dla kryształu z x=0.058 oraz y=0.015 a n=1.7×1021 cm−3 dla
próbki o x=0.071 oraz y=0.031. Zatem wraz ze zmianami w składzie chemicznym krysz-
tałów Ge1-x-yMnxEuyTe możliwa była zmiana koncentracji nośników o prawie rząd wielko-
ści. Niestety nie stwierdzono występowania bezpośredniej zależności między koncentracją
nośników a składem chemicznym materiału. Obserwowane zmiany są niemonotoniczne.
W wyniku przeprowadzonych pomiarów wyznaczono również zależności temperatu-

rowe koncentracji nośników w kryształach Ge1-x-yMnxEuyTe (patrz rys. 8.13). Analiza
wartości zebranych na rys. 8.13 wskazała na występowanie silnych zależności temperatu-
rowych koncentracji nośników dla większości badanych kryształów. Obserwowane zmiany
wynikały prawdopodobnie z obecności anomalnego efektu Halla w badanych kryształach,
który to efekt może zniekształcać kształt zależności napięcia Halla od pola magnetycz-
nego, co będzie miało wpływ na wyznaczoną wartość koncentracji. Taką interpretację wy-
ników można przyjąć za bardzo prawdopodobną dla temperatur niższych od temperatur
przejść do stanu uporządkowanego. Własności magnetyczne kryształów Ge1-x-yMnxEuyTe
omawiane szczegółowo w rozdziale 8.2.2 wskazały, iż we wszystkich przypadkach obser-
wowano istnienie spontanicznego namagnesowania w temperaturach niższych niż 150 K.
Stąd zmiany zależności n(T ) obserwowane dla T < 150 K, przypisano jako wpływ AHE na
wyniki wartości stałej Halla. Hipoteza ta została potwierdzona poprzez pomiary efektu
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Rys. 8.13: Zależność koncentracji nośników od temperatury dla kryształów Ge1-x-yMnxEuyTe
o różnym składzie chemicznym (patrz podpisy).

Halla w funkcji pola magnetycznego przedstawione w rozdziale 8.3.2. Wartości koncentra-
cji nośników uzyskane z analizy AHE przedstawiono dla kilku wybranych kryształów na
rys. 8.13. Przedstawione tam wyniki wskazują jednoznacznie, iż koncentracja nośników
słabo zależy od temperatury dla temperatur, w których obserwowano AHE. Z kolei dla
temperatur wyższych niż 150 K nie widać zjawiska stojącego za obserwowanymi zmia-
nami koncentracji nośników w funkcji temperatury dla zdegenerowanych półprzewodni-
ków jakimi są kryształy Ge1-x-yMnxEuyTe. Obserwowane zmiany były jednak niewielkie
(maksymalnie około n(300 K)/n(150 K)≈1.7 dla kryształu o x=0.071 oraz y=0.019).
Obserwowane rosnące charakterystyki n(T ) były konsekwencją zmian w położeniu po-
ziomu Fermiego względem poziomów defektowych, które mają w tym materiale znaczny
wpływ na przewodnictwo. Drugim wytłumaczeniem widocznych zmian w zależnościach
n(T ) były zmiany temperaturowe współczynnika rozpraszania na defektach sieci krysta-
licznej.
Wykorzystując zależność (3.28) wyznaczono wartości ruchliwości nośników ładunku w

temperaturze pokojowej (patrz Tabela 8.4). Otrzymane wartości µ zmieniały sie między
µ=1.5 cm2/(Vs) a 29 cm2/(Vs). Wartości ruchliwości nośników otrzymane dla badanych
kryształów Ge1-x-yMnxEuyTe wskazują, że transport elektronowy w tym materiale był
silnie zdeterminowany przez rozpraszanie nośników ładunku na defektach sieci krysta-
licznej.

8.3.2 Anomalny efekt Halla

Celem oszacowania wpływu anomalnego efektu Halla na wartość stałej Halla dla T niż-
szych aniżeli temperatury magnetycznych przejść fazowych wykonano szereg pomiarów
napięcia Halla Uxy w funkcji zewnętrznego pola magnetycznego. Badania te wykonano w
identycznej sześcio-kontaktowej konfiguracji przy użyciu układu pomiarowego opisanego
szczegółowo w rozdziale 2.4.3, umożliwiającego umieszczenie badanego kryształu w polu
magnetycznym o maksymalnej indukcji rzędu 130 kOe. Zastosowanie relatywnie wyso-
kich pól magnetycznych dało możliwość wyjścia poza nieliniowość wprowadzaną przez
AHE, a zatem poprawne oszacowanie normalnej stałej Halla RH w kryształach. Pomiary
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Rys. 8.14: Zależność znormalizowanego napięcia Halla ρxy od zewnętrznego pola magne-
tycznego w wybranych temperaturach (patrz legenda) dla wybranych kryształów
Ge1-x-yMnxEuyTe.

efektu Halla zostały przeprowadzone w warunkach izotermicznych dla szeregu ustalonych
temperatur z zakresu między 1.4 a 180 K. Efekt Halla był zatem mierzony w tempera-
turach pokrywających temperatury zarówno niższe, bliskie, jak i wyższe od temperatur
obserwowanych przejść magnetycznych. Możliwe zatem było oszacowanie wpływu AHE
na przewodnictwo elektryczne kryształów Ge1-x-yMnxEuyTe. Wyniki pomiarów były w
każdym z badanych kryształów podobne dla obu par kontaktów hallowskich, co wskazy-
wało na fakt, iż badane kryształy były elektrycznie jednorodne. Przeprowadzone badania
efektu Halla w zakresie niskich pól magnetycznych o indukcji mniejszej niż B=5 kOe
wykazały istnienie w tym materiale silnego AHE wykazującego histerezę (przykład dla
wybranego kryształu na rys. 8.14a). Wyznaczone pola koercji dla histerez w AHE okazały
się mieć wartości bliskie (w granicach błędu pomiarowego) z wynikami otrzymanymi z
pomiarów magnetometrycznych.
Pomiary efektu Halla przeprowadzone w zakresie pól magnetycznych o indukcji z

zakresu B ∈±130 kOe (przykładowe krzywe dla jednego z kryształów przedstawiono na
rys. 8.14b), wskazały na istnienie silnego AHE. Efekt ten stanowił dominujący przyczynek
do efektu Halla w zakresie pól magnetycznych (B¬ 15 kOe), a zatem miał znaczny wpływ
na wartości stałej Halla wyznaczonej w poprzednim rozdziale (patrz rys. 8.13). Stanowiło
to potwierdzenie wcześniejszych przypuszczeń, że dla temperatur niższych niż tempera-
tury magnetycznych przejść obserwowanych w rozdziale 8.2.1 wartości stałej Halla były
silnie zaburzone przez obecność AHE. Natomiast w temperaturach wyższych niż tempe-
ratury przejść magnetycznych obserwowano szybki zanik AHE i liniowość efektu Halla w
funkcji zewnętrznego pola magnetycznego.
W oparciu o eksperymentalne zależności ρxy(B) wykonano analizę umożliwiającą se-

parację normalnego i anomalnego efektu Halla w badanym materiale, a zatem oszaco-
wanie wielkości stałych Halla RH oraz RS oraz ich zależności temperaturowych. Ana-
liza ta została przeprowadzona w sposób analogiczny jak w przypadku kryształów
Ge1-x-yMnxEuyTe (patrz rozdział 7.3.2). W wyniku przeprowadzonych dopasowań otrzy-
mano zależności temperaturowe współczynników związanych z normalnym oraz anomal-
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Rys. 8.15: Zależność współczynnika anomalnego efektu Halla RS od temperatury dla wybranych
kryształów Ge1-x-yMnxEuyTe o różnym składzie chemicznym (patrz legenda).

nym efektem Halla tj. RH oraz RS, które dla szeregu kryształów Ge1-x-yMnxEuyTe o róż-
nym składzie chemicznym zostały przedstawione na rys 8.15. Przegląd wyników zebranych
na rys. 8.15 wskazał, że w przypadku badanych kryształów Ge1-x-yMnxEuyTe wielkość
stałej RS podlegała zmianom między 1.7× 10−7 cm3/C a 4.3× 10−6 cm3/C w T ≈ 1.5 K,
a zatem poprzez zmianę składu chemicznego możliwa była zmiana wielkości AHE o ponad
rząd wielkości. Analiza obserwowanych wartości RS dla szeregu kryształów o zmiennym
składzie chemicznym wskazała, iż możliwe było wyodrębnienie dwóch zależności. Widać
zatem wyraźnie, że wraz ze wzrostem zawartości obu paramagnetycznych pierwiastków
podstawieniowych w stopie wartości współczynnika RS malały. Było to związane z fak-
tem, iż wraz ze zwiększaniem ilości domieszek paramagnetycznych następowały zmiany
w strukturze domenowej materiału oraz zmniejszanie ilości nośników ładunku, co prowa-
dziło do zmniejszenia sprzężenia między podukładem magnetycznym oraz elektrycznym
w badanym stopie. Wyjątkiem od tej zależności był kryształ Ge0.927Mn0.058Eu0.015Te, w
którym obserwowano wyraźnie niższe wartości anomalnej stałej Halla. Wyjaśnieniem tego
była prawdopodobnie znacznie niższa koncentracja nośników w tym krysztale, przez co
obserwowano słabsze sprzężenie między podukładem magnetycznym oraz elektrycznym.
Zależności temperaturowe współczynnika RS były podobne tj. nie stwierdzono znaczą-

cych zależności temperaturowych dla większości kryształów Ge1-x-yMnxEuyTe. Wynikało
to z tego, że obserwowane zmiany występowały w wysokich temperaturach, a wiec w
obszarze, w którym AHE było najtrudniej wyodrębnić z efektu Halla. Ze względu na to,
iż jedynie w najwyższych temperaturach obserwowano widoczne zmiany temperaturowe
można je przypisać niedokładnościom dopasowania. Wyznaczone wartości współczynnika
RS dla kryształów Ge1-x-yMnxEuyTe miały wielkości zbliżone do otrzymywanych dla in-
nych kryształów z grupy IV-IV układu okresowego pierwiastków tj. Sn1−x−yMnxEryTe,
Sn1−x−yMnxEuyTe [172, 173] oraz Ge1−x−yMnx(Eu,Yb)yTe [174, 175]. Zatem wielkość
AHE w materiałach półprzewodnikowych należących do grupy IV-VI układu okresowego
pierwiastków słabo zależała od rodzaju matrycy półprzewodnikowej.
Kolejny etap analizy danych doświadczalnych związanych z anomalnym efektem Halla
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w kryształach Ge1-x-yMnxEuyTe polegał na analizie składowych tensora oporności wła-
ściwej tj. zależności ρxy(ρxx). Analiza taka umożliwiła w oparciu o relację skalowania
daną równaniem (3.38) ocenę fizycznych mechanizmów prowadzących do powstawania
AHE w tym materiale. Dzięki przeprowadzeniu takiej analizy możliwe było oszacowanie
dominujących mechanizmów rozpraszania prowadzących do powstawania AHE. Relację
skalowania postaci ρxy=RHB+cHρnHxxM daną równaniem (3.38) dopasowano do danych
doświadczalnych wykorzystując zależności składowych tensora oporności właściwej ρxx
oraz ρxy od przyłożonego pola magnetycznego. Dopasowania przeprowadzono za pomocą
pakietu Minuit. Aby zwiększyć dokładność dopasowania wartość normalnej stałej Halla
RH ustalono jako stałą, zaś jej wartość wzięto z uprzednio wykonanych dopasowań w
oparciu o zależność (3.36). Wyniki przeprowadzonych dopasowań zestawiono wraz z da-
nymi eksperymentalnymi na rys. 8.16a. Przegląd wyników zebranych na rys. 8.16 wskazał,
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Rys. 8.16: Wyniki analizy AHE w postaci zależności składowych oporności ρxy(ρxx) wyzna-
czonej doświadczalnie (punkty) oraz dopasowanej teoretycznie (linie) dla wybranego
kryształu Ge0.910Mn0.071Eu0.019Te oraz średnie wartości wykładnika n dla kilku wy-
branych kryształów Ge1-x-yMnxEuyTe o różnym składzie chemicznym.

że udało się uzyskać dobrą zgodność między krzywymi doświadczalnymi a zaproponowa-
nym modelem fenomenologicznym danym wzorem (3.38). Przeprowadzone dopasowania
pozwoliły w oparciu o znaną wartość stałej RH wyznaczyć zależności temperaturowe wy-
kładnika nH dla badanych kryształów Ge1-x-yMnxEuyTe. Otrzymane wyniki wskazały, iż
ze względu na trzy zależności eksperymentalne używane w ich trakcie dopasowań (każda
obarczona osobnymi błędami wyznaczenia) nie było możliwe uzyskanie gładkich zależno-
ści temperaturowych współczynnika nH . Jednakże, nie obserwowano znaczących wahań
tego współczynnika (większych niż 10%) przy zmianie temperatury. Wobec powyższych
trudności wartości nH uzyskane dla każdego z kryształów w różnych temperaturach zo-
stały uśrednione. Otrzymane w ten sposób wyniki zostały zebrane na rys. 8.16. Wyniki
tam zebrane wskazały, iż wielkość nH zmieniała się między 1.106÷ 1.459 dla kryształów
Ge1-x-yMnxEuyTe o różnym składzie chemicznym. Otrzymane wartości nH mieściły się w
przedziale przewidywanym przez aktualne teorie AHE podające dwa podstawowe mecha-
nizmy rozpraszania nośników prowadzące do AHE, tj. ”skew scattering”(n=1) oraz ”side
jump”(n=2). Otrzymane w wyniku dopasowań wartości nH zawierały się między 1 a 2,
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co oznaczało, że oba rodzaje mechanizmów rozpraszania były odpowiedzialne za obser-
wowany AHE. Nie zauważono ewidentnych tendencji związanych z zależnościami między
wartością współczynnika nH a składem chemicznym kryształów Ge1-x-yMnxEuyTe. Ana-
liza taka była niestety utrudniona ze względu na obecność dwóch rodzajów jonów para-
magnetycznych w matrycy półprzewodnikowej mających wpływ na AHE. Na podstawie
otrzymanych wyników można wnioskować jedynie, że wraz ze zwiększaniem ilości do-
mieszek magnetycznych w stopie wartości nH również wykazywały niewielki wzrost. Bez
przeprowadzenia bardziej szczegółowej analizy danych doświadczalnych nie było jednak
możliwe określenie dominującego mechanizmu rozpraszania odpowiedzialnego za obser-
wowany AHE.
Dalsza analiza otrzymanych wyników magnetotransportowych polegała na analizie

składowych tensora przewodnictwa w poszukiwaniu dominującego mechanizmu rozpra-
szania prowadzącego do obserwowanego AHE w kryształach Ge1-x-yMnxEuyTe. Polegała
ona na dopasowaniu doświadczalnych zależności ρxy(B, ρxx(B),M(B)) do relacji skalo-
wania danej równaniem ρxy=RHB+aHρxx+bHρ2xx opisywanej wzorem (3.37). Analiza ta
została przeprowadzona przy użyciu pakietu do minimalizacji funkcji Minuit. Przeprowa-
dzone dopasowania pozwoliły na oszacowanie wartości współczynników skalowania do li-
niowej aH oraz kwadratowej bH poprawki przewodnictwa ρxx. Otrzymane wartości współ-
czynników skalowania miały wartości zmieniające się w przypadku wszystkich badanych
kryształów między aH ≈ 10−2÷ 10−1 oraz bH ≈ 104÷ 105. Otrzymane wyniki wskazały, iż
poprawka kwadratowa była przynajmniej 105 razy bardziej istotna od poprawki liniowej.
Oznaczało to, że w kryształach Ge1-x-yMnxEuyTe mechanizm ”side jump” był dominują-
cym mechanizmem rozpraszania bezpośrednio odpowiedzialnym za obserwowany AHE, a
zatem były to procesy związane ze zmianą kształtu paczki falowej nośników swobodnych
wchodzących w zasięg potencjału domieszki paramagnetycznej.

8.3.3 Wyniki pomiarów magnetooporu

W ramach przeprowadzonych badań transportu elektronowego kryształów
Ge1-x-yMnxEuyTe równolegle do pomiarów efektu Halla mierzono zmiany składowej ten-
sora oporności właściwej ρxx w funkcji przyłożonego zewnętrznego pola magnetycznego.
Zależności ρxx(B) wyznaczono dla dwóch przeciwnych kierunków pola magnetycznego
oraz prądu elektrycznego, a otrzymane wyniki opracowano niwelując wpływ napięcia
asymetrii oraz efektów termomagnetycznych. Otrzymane w powyższy sposób krzywe
magnetooporu zostały unormowane i przeliczone do postaci tzw. ułamkowego magne-
tooporu tj. zależności ∆ρxx(B)/ρxx(0). Otrzymane w ten sposób krzywe magnetooporu
miały podobny kształt w przypadku wszystkich badanych kryształów Ge1-x-yMnxEuyTe.
Przykładowe krzywe otrzymane dla wybranego kryształu zostały pokazane na rys. 8.17a.
Wyniki przedstawione na rys. 8.17a wskazały, iż dla temperatur niższych niż 30 K
w badanych kryształach obserwowano ujemny magnetoopór. Z kolei na rys. 8.17b
pokazano amplitudę ujemnego magnetooporu w funkcji temperatury dla próbek o różnej
zawartości jonów paramagnetycznych w stopie. Obserwowane wartości magnetooporu
były niewielkie w związku z niską ruchliwością nośników przewodnictwa w tych próbkach.
Obserwowany efekt zinterpretowano jako anizotropowy magnetoopór często obserwowany
w ferromagnetykach. Zjawisko to nie było związane ze zjawiskami kwantowymi, tj. słaba
lokalizacja nośników lub ruch w przypadkowych polach magnetycznych ze względu na
jego występowanie w polach magnetycznych rzędu kilkudziesięciu kOe (maksymalnie
60 kOe). Ponadto badany układ nie spełniał kryterium słabej lokalizacji. Przegląd
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Rys. 8.17: Wyniki pomiarów magnetooporu w postaci (a) krzywych ułamkowego magne-
tooporu otrzymanego w wybranych temperaturach (patrz legenda) dla próbki
Ge0.910Mn0.071Eu0.019Te oraz (b) wartość amplitudy ujemnego magnetooporu dla
kryształów Ge1-x-yMnxEuyTe o znacząco różnej zawartości pierwiastków podstawie-
niowych w stopie (patrz legenda).

wartości zebranych na rys. 8.17b wskazał, że amplituda ujemnego magnetooporu była
rosnącą funkcją ilości Mn oraz Eu w stopie.
Z kolei w temperaturach wyższych aniżeli 30 K obserwowano w większości z badanych

kryształów obecność dodatniego magnetooporu o niewielkiej amplitudzie (niższej niż
2%). W półprzewodnikach efekt ten zwykle jest związany z cyklotronowym ruchem
swobodnych nośników ładunku w obecności zewnętrznego pola magnetycznego. Taki
mechanizm fizyczny powinien prowadzić do kwadratowej zależności magnetooporu od
pola magnetycznego w niskich polach magnetycznych oraz nasycenia w polach wysokich.
Kształt krzywych pokazanych na rys. 8.17a był jednak prawie liniowy z nieznaczną
tendencją w kierunku nasycenia w wysokich polach magnetycznych. Taki kształt
krzywych magnetooporu obserwowany był w wielu związkach, m.in w stopach AgTe, w
których obecne były niejednorodności strukturalne w postaci metalicznych ziaren srebra
rozpuszczonych w izolującej matrycy półprzewodnikowej [96]. Obecność niejednorod-
ności magnetycznych potwierdzają wyniki pomiarów magnetometrycznych. Znaleziono
zatem kolejny dowód na to, iż kryształy Ge1-x-yMnxEuyTe zawierały niejednorodności
strukturalne, które miały zasadniczy wpływ na obserwowane własności kryształów.

8.4 Podsumowanie

Przeprowadzono szczegółowe badania doświadczalne oraz analizę danych otrzymanych
dla szeregu objętościowych kryształów Ge1-x-yMnxEuyTe. Przeprowadzona analiza oraz
interpretacja otrzymanych wyników pozwoliły na wysnucie szeregu wniosków dotyczących
badanego półprzewodnika półmagnetycznego:

• Badane kryształy Ge1-x-yMnxEuyTe miały zawartość jonów paramagnetycznych zmie-
niającą się między 0.041x 0.092 oraz 0.012 y 0.043.
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• Charakteryzacja strukturalna próbek Ge1-x-yMnxEuyTe przeprowadzona za pomocą
proszkowej dyfrakcji rentgenowskiej wskazała, że otrzymano dobrej jakości kryształy
o strukturze NaCl wykazującej dystorsję romboedryczną. Otrzymane w wyniku dopa-
sowań dyfraktogramów metodą Rietvelda parametry sieciowe były zbliżone do danych
opublikowanych w literaturze dla czystego tellurku germanu.

• Wyniki pomiarów pozytronowych wskazały, iż prawdopodobnie obserwowano dwa
główne typy defektów sieci krystalicznej półprzewodnika, tj. pojedyncze luki kationowe
oraz kompleksy Ge-Te. Otrzymane wyniki wskazują, że powyższe dwa typy defektów
punktowych były odpowiedzialne za elektryczną kompensację kryształów.

• Otrzymane wyniki badań dynamicznych własności magnetycznych pokazały istnienie
dwóch maksimów w zależności liniowej podatności AC od temperatury, w tempera-
turach około 90 oraz 140 K, co wskazało na obecność dwóch magnetycznych przejść
w większości z kryształów. Pomiary zależności częstotliwościowych χ′1(T ) wykazały,
że w przypadku większości kryształów jedynie pozycja maksimum w T ≈ 90 K prze-
suwała się z częstotliwością pola magnetycznego; co wskazało, iż obserwowano różne
magnetyczne przejścia. Wyniki pomiarów w funkcji częstotliwości pola magnetycznego
zostały potwierdzone przez pomiary wyższych harmonicznych podatności AC. Analiza
jakościowa oraz ilościowa otrzymanych wyników pokazała, iż w badanym materiale
obserwowano trzy rodzaje przejść magnetycznych tj. paramagnetyk–ferromagnetyk,
paramagnetyk–szkło spinowe oraz ferromagnetyk–szkło spinowe. Mimo zasadniczych
różnic natura obserwowanych przejść była niejednoznaczna. Wyniki wysokotemperatu-
rowych pomiarów podatności magnetycznej wskazały, że prawo Curie-Weissa w bada-
nych kryształach było spełnione. Wyznaczone temperatury Θ nie zachowały, podobnie
jak wartości stałej Curie rosnącej zależności wraz ze zmianą ilości domieszek parama-
gnetycznych w stopie. Oznaczało to, iż w badanych kryształach Ge1-x-yMnxEuyTe
istnieje możliwość obecności klastrów magnetycznych.

• Pomiary zależności temperaturowych namagnesowania potwierdziły wyniki pomiarów
własności dynamicznych, tj. stwierdzono występowanie podobnych przejść magnetycz-
nych. Ponadto wyraźnie widoczne było rozszczepienie krzywych M(T ) w przypadku
pomiarów FC oraz ZFC, co stanowiło dowód na to, iż obserwowano w tym układzie
m.in. przejścia do stanu typu szkła spinowego. Wykonano również szereg pomiarów
zależności polowych namagnesowania. Otrzymane w ten sposób pętle histerezy ma-
gnetycznej wskazały, że badany układ nawet poniżej temperatur przejścia do stanu
szkła spinowego miał własności charakterystyczne dla ferromagnetyków, tj. pętle hi-
sterezy magnetycznej oraz spontaniczne namagnesowanie. Otrzymane pętle histerezy
charakteryzowały się znacznymi polami koercji (rzędu 1 kOe) oraz spontanicznym
namagnesowaniem rzędu kilku emu/g wykazującymi znaczne zmiany w funkcji ilości
pierwiastków podstawieniowych w stopie. Z kolei pomiary krzywych namagnesowania
wykazały brak nasycenia krzywych M(B) nawet w polach o indukcji rzędu 90 kOe.
Analiza otrzymanych wyników wskazała na istnienie oddziaływań antyferromagnetycz-
nych w układzie, które były przyczyną obserwowanej frustracji spinowej.

• Wyniki badań transportu elektronowego kryształów Ge1-x-yMnxEuyTe wskazały na
metaliczne charakterystyki ρxx(T ) właściwe zdegenerowanym półprzewodnikom. Ba-
dane kryształy miały niewielkie oporności rzędu 10−5 Ωcm, o wartościach zmienia-
jących się w funkcji składu chemicznego w sposób nie wykazujący monotonicznych
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zależności. Wyniki pomiarów efektu Halla wskazały, iż wszystkie badane kryształy
Ge1-x-yMnxEuyTe były półprzewodnikami typu p, o znacznych koncentracjach nośni-
ków rzędu 1020 cm−3 oraz niewielkich ruchliwościach dziur przewodnictwa. Zależności
temperaturowe efektu Halla wykazały niewielki wzrost koncentracji nośników wraz z
rosnącą temperaturą w przypadku większości kryształów. Niskotemperaturowe wyniki
pomiarów efektu Halla (dla T ¬ 150 K) były jednak zaburzone przez obecność silnego
anomalnego efektu Halla.

• Pomiary magnetotransportowe w silnych polach magnetycznych udowodniły istnienie
znacznego anomalnego efektu Halla wykazującego histerezę w badanych kryształach
Ge1-x-yMnxEuyTe. Analiza otrzymanych wyników wskazała, że wartości współczynnika
RS związanego z AHE zmieniały się o ponad rząd wielkości między 1.8×10−7 cm−3/C
(próbka z x=0.043, y=0.012) aż do 4.3×10−6 cm−3/C (x=0.058, y=0.015) w
T ≈ 1.4 K. Wykryto wyraźne trendy pomiędzy składem chemicznym stopu a wiel-
kością AHE polegające na zmniejszaniu RS wraz ze zwiększaniem ilości pierwiastków
podstawieniowych w stopie. Dalsza analiza wyników, na którą składały się dopasowa-
nia zależności ρxy(ρxx(B),M(B)) do dwóch rodzajów relacji skalowania wskazała, iż
procesy typu ”side jump” były głównym mechanizmem fizycznym odpowiedzialnym
za obserwowany AHE w badanych kryształach Ge1-x-yMnxEuyTe.

• Wyniki pomiarów magnetotransportowych wykazały istnienie ujemnego magneto-
oporu w kryształach Ge1-x-yMnxEuyTe w temperaturach niższych niż 30 K. Obserwo-
wany efekt miał niewielką amplitudę zmieniającą się między -0.2% (x 0.043, y=0.012)
a -1.2% (x=0.075, y=0.018) w T ≈ 1.4 K. Amplituda obserwowanego ujemnego ma-
gnetooporu silnie zależała od składu chemicznego kryształów. Efekt ten został zin-
terpretowany jako anizotropowy magnetoopór. Natomiast w wyższych temperaturach
obserwowano obecność dodatniego liniowego magnetooporu w większości badanych
kryształów Ge1-x-yMnxEuyTe. Efekt ten związany był z obecnością w próbkach niejed-
norodności strukturalnych. Wniosek ten potwierdza wcześniejsze konkluzje wynikające
z otrzymanych wyników pomiarów magnetometrycznych, iż obserwowane efekty zwią-
zane są z niejednorodnościami magnetycznymi.





9. ANALIZA PORÓWNAWCZA WŁASNOŚCI BADANYCH
KRYSZTAŁÓW Ge1-x-ySnxMnyTe ORAZ Ge1-x-yMnxEuyTe

W części III niniejszej pracy omówiono własności strukturalne, magnetyczne oraz trans-
portowe dwóch związków chemicznych tj. Ge1-x-ySnxMnyTe oraz Ge1-x-yMnxEuyTe, bę-
dących przedstawicielami grupy IV-VI układu okresowego pierwiastków. Porównanie wy-
ników doświadczalnych uzyskanych dla w/w materiałów prowadzi do następujących kon-
kluzji:

• Skład chemiczny badanych kryształów mieszanych podlegał znacznym zmianom, co
umożliwiło badania jego wpływu na ich własności magnetyczne oraz strukturalne.
Badania strukturalne wskazały na dobrą jakość krystalograficzną badanych związków
IV-VI mimo obecności w nich znacznych ilości jonów paramagnetycznych.

• Przedstawione wyniki pomiarów pozytronowych w przypadku obu badanych związków
chemicznych należących do grupy IV-VI dały jakościowo podobne wyniki. Wyznaczone
wartości poszczególnych czasów życia różniły się między w/w dwiema badanymi gru-
pami kryształów. Średni czas życia pozytronów miał wartość mniejszą o około 10-15 ps
w przypadku kryształów Ge1-x-ySnxMnyTe. Wynikało to prawdopodobnie z większej
sumarycznej ilości pierwiastków podstawieniowych w kryształach Ge1-x-ySnxMnyTe
w porównaniu do próbek Ge1-x-yMnxEuyTe, które przyczyniały się do zmniejszenia
objętości zajmowanej przez defekty. Porównanie intensywności I2 otrzymanych dla
obu grup kryształów prowadzi do wniosku, że w kryształach Ge1-x-ySnxMnyTe stosu-
nek ilości luk pojedynczych do podwójnych jest znacznie wyższy aniżeli w przypadku
kryształów Ge1-x-yMnxEuyTe.

• Własności magnetyczne obu badanych związków chemicznych należących do grupy IV-
VI układu okresowego pierwiastków różniły się znacząco między sobą. Obserwowano
zatem stan szkła spinowego w kryształach Ge1-x-ySnxMnyTe w temperaturach między
9.8¬T ¬ 45.2 K. Z kolei w przypadku próbek Ge1-x-yMnxEuyTe wykryto obecność
przejść paramagnetyk-ferromagnetyk w temperaturach z zakresu 132.5¬T ¬ 151.1 K
oraz ferromagnetyk-szkło spinowe w temperaturach 84.9¬T ¬ 144.3 K. Temperatury
wykrytych stanów uporządkowania magnetycznego były znacząco różne w obu bada-
nych związkach chemicznych. Fizycznymi przyczynami prowadzącymi do powstania
stanu szkła spinowego były dalekozasięgowe oddziaływania RKKY oraz nieporządek
magnetyczny prowadzący do frustracji spinowej w układzie. Z kolei brak znaczących
oraz monotonicznych zmian temperatur przejść do stanów magnetycznie uporządkowa-
nych w przypadku kryształów Ge1-x-yMnxEuyTe wynikał z tego, iż w kryształach tych
były prawdopodobnie obecne klastry magnetyczne. Prawdopodobnie agregacja jonów
paramagnetycznych w kryształach Ge1-x-yMnxEuyTe polegała na tworzeniu niewiel-
kich klastrów magnetycznych.

• Wszystkie badane kryształy należące do grupy IV-VI układu okresowego pierwiast-
ków były półprzewodnikami typu p o znacznych koncentracjach nośników rzędu
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1020÷1021 cm−3 oraz metalicznym typie przewodnictwa. Znaczne koncentracje swo-
bodnych dziur przewodnictwa wynikały z naturalnej w kryształach GeTe ilości luk po
kationach. Koncentracja nośników w obu związkach chemicznych zmieniała się wraz ze
zmianą ilości domieszek. We wszystkich próbkach Ge1-x-ySnxMnyTe oraz niektórych
kryształach Ge1-x-yMnxEuyTe obserwowano obecność minimów w zależności ρxx(T ).
Efekt ten w obu związkach chemicznych zinterpretowano jako wpływ układu magne-
tycznego na własności elektronowe próbek.

• We wszystkich badanych kryształach IV-VI obserwowano obecność anomalnego efektu
Halla. Obserwowany AHE dominował zależność ρxy(B) w temperaturach niższych niż
temperatury obserwowanych przejść do stanu uporządkowanego. Analiza AHE poka-
zała, iż w kryształach Ge1-x-ySnxMnyTe wartości stałej anomalnego efektu Halla RS
miały wartość o rząd wielkości większą aniżeli w próbkach Ge1-x-yMnxEuyTe. Ponadto
w obu grupach kryształów udało się zidentyfikować zależność między wielkością RS a
ilością domieszek w półprzewodniku. Dalsza analiza oparta o relację skalowania pozwo-
liła stwierdzić, iż w przypadku obu grupy kryształów procesy typu ”side jump”były
fizyczną przyczyną odpowiedzialną za obserwowany AHE.

• Magnetoopór badanych kryształów miał niewielką ujemną amplitudę (rzędu kilku pro-
cent) w niskich temperaturach w obu badanych związkach chemicznych. Obserwowany
efekt w kryształach miał rosnącą amplitudę wraz z ilością jonów paramagnetycznych
w stopie. Z kolei w wyższych temperaturach widoczny był dodatni magnetoopór. W
kryształach Ge1-x-ySnxMnyTe wykryty magnetoopór zależał od kwadratu pola magne-
tycznego i był wynikiem cyklotronowego ruchu nośników ładunku w obecności pola ma-
gnetycznego. Z kolei magnetoopór kryształów Ge1-x-yMnxEuyTe był liniowy z polem
magnetycznym. Efekt ten zinterpretowano jako wpływ niejednorodności magnetycz-
nych na ruch elektronów przewodnictwa.



10. PODSUMOWANIE I WNIOSKI

10.1 Uwagi końcowe

Rozprawa dotyczyła badania własności kilku związków chemicznych należących do sze-
rokiej klasy rozcieńczonych półprzewodników półmagnetycznych. Tematyka ta mieściła
się w jednym z priorytetowych kierunków badań współczesnej nauki, jakim jest znalezie-
nie i wdrożenie do praktycznych zastosowań materiałów łączących własności elektronowe
półprzewodników z cechami właściwymi skondensowanym magnetykom. Podstawowym
zadaniem niniejszej rozprawy doktorskiej było zatem zbadanie wpływu zmian zawarto-
ści jonów paramagnetycznych (Mn, Co, Eu) oraz diamagnetycznych (Sn) na własności
strukturalne, magnetyczne oraz elektronowe 4 różnych związków półprzewodników pół-
magnetycznych należących do grup II-IV-V2 oraz IV-VI układu okresowego pierwiast-
ków. W rozprawie przeprowadzono szczegółowe badania czterech związków chemicznych
tj. Cd1-xMnxGeAs2, Zn1-x(Mn,Co)xGeAs2, Ge1-x-ySnxMnyTe oraz Ge1-x-yMnxEuyTe. W
rozprawie opisano wyniki charakteryzacji własności kilkudziesięciu kryształów należących
do powyższych czterech związków, których skład chemiczny zmieniał się znacząco. Umoż-
liwiło to zbadanie zależności szeregu własności materiałów od zawartości pierwiastków
podstawieniowych w stopie. W pracy oparto się na szeregu metod badawczych należą-
cych do trzech głównych grup tj.: (i) metod charakteryzujących własności strukturalne
(EDXRF, XRD, mikroskopia elektronowa, EDS, spektroskopia anihilacji pozytronów), (ii)
metod umożliwiających badanie własności magnetyczne (magnetometria statyczna oraz
dynamiczna, magnetyczny rezonans jądrowy) oraz (iii) pomiarów magnetotransporto-
wych. Dzięki zastosowanemu szerokiemu spektrum badań doświadczalnych możliwe było
zbadanie korelacji między różnymi własnościami materiału dla temperatur z zakresu mię-
dzy 1.4 a 360 K oraz pól magnetycznych o indukcji maksymalnej rzędu 230 kOe, a także
uzyskanie szerokiej wiedzy związanej z badanymi półprzewodnikami półmagnetycznymi.
W szczególności udało się powiązać obserwowane efekty magnetotransportowe z własno-
ściami magnetycznymi stopów.
Niniejsza rozprawa została podzielona na trzy części. W pierwszej zebrano podstawowe

informacje związane z aparaturą pomiarową. Omówiono ponadto zwięźle podstawowe zja-
wiska fizyczne, które obserwowano w badanych półprzewodnikach półmagnetycznych. Z
kolei dwie kolejne części rozprawy poświęcono w całości przedstawieniu oraz analizie wy-
ników doświadczalnych otrzymanych dla badanych materiałów. W drugiej części pracy
omówiono wyniki otrzymano dla kryształów grupy II-IV-V2, natomiast w trzeciej części
znalazły się wyniki uzyskane dla próbek materiałów należących do grupy IV-VI układu
okresowego pierwiastków. Szczegółowe wnioski uzyskane dla każdego z badanych materia-
łów przedstawiono na końcu odpowiednich rozdziałów. Najważniejsze konkluzje zostały
zebrane poniżej:

• Wzrost kryształów mieszanych grupy II-IV-V2 zawierających jony paramagnetyczne był
znacznie trudniejszy ze względu na niższą rozpuszczalność domieszek, aniżeli w przy-
padku półprzewodników grupy IV-VI układu okresowego pierwiastków. Wynikały z tego
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zasadnicze różnice związane z własnościami magnetycznymi oraz magnetotransporto-
wymi kryształów, które w przypadku związków chalkopirytów determinowane były w
większości z nich przez obecność obcych faz krystalograficznych zawierających jony me-
tali przejściowych. Jednakże wyraźnie widać, iż kryształy grupy II-IV-V2 miały znacznie
wyższy próg rozpuszczalności jonów paramagnetycznych niż ich binarny odpowiednik tj.
materiały III-V. Stechiometria związku trójskładnikowego, której kontrola okazała się
trudna determinowała własności elektryczne kryształów.

• Badania defektów punktowych badanych kryształów dały w efekcie odmienne rezultaty.
W przypadku kryształów Zn1-x(Mn,Co)xGeAs2 wykryto defekty anionowe sprzężone z
domieszkami metali przejściowych. Obserwowane własności udało się wyjaśnić w opar-
ciu o model jednego defektu. Silne przewodnictwo typu p tych kryształów nie mogło być
związane z wykrytymi defektami anionowymi. Zatem w sieci krystalicznej kryształów
Zn1-x(Mn,Co)xGeAs2 muszą być obecne inne typy defektów będące źródłem znacznej
ilości dziur przewodnictwa. Z kolei w przypadku badanych związków chemicznych na-
leżących do grupy IV-VI układu okresowego pierwiastków wykryto dwa typy defektów
sieci krystalicznej. Pierwszym z nich były pojedyncze luki kationowe, zaś drugim po-
dwójne luki typu Ge-Te. Obserwowane własności defektów były spodziewane, ponieważ
znaczne koncentracje luk kationowych są uważane w kryształach GeTe za przyczynę
silnego przewodnictwa typu p.

• Własności magnetyczne kryształów II-IV-V2 były w większości przypadków związane z
obecnością wytrąceń obcych faz magnetycznych tj. arsenku manganu. Powodowało to,
że badane półprzewodniki półmagnetyczne charakteryzowały się wysokimi temperatu-
rami Curie przekraczającymi 300 K. Z kolei w przypadku kryształów IV-VI ich wła-
sności magnetyczne były związane z oddziaływaniami dalekozasięgowymi typu RKKY.
Ze względu na niskie wartości stałych oddziaływania przejścia zachodziły w niższych
temperaturach z zakresu 9.8¬T ¬ 45.2 K dla Ge1-x-ySnxMnyTe oraz 84.9¬T ¬ 151.1 K
dla Ge1-x-ySnxMnyTe. Obserwowane w obu przypadkach uporządkowanie kryształów z
grupy IV-VI uporządkowanie typu szkła spinowego było silnie związane z nieporządkiem
magnetycznym obecnym w materiale, lecz równocześnie miało wiele cech właściwych
ferromagnetykom. Analiza otrzymanych danych wykazała, iż obserwowany stan szkła
spinowego nie był charakteryzowany przez pełną równowagę między oddziaływaniami o
dodatnim oraz ujemnym znaku stałej wymiany. Wraz ze zwiększaniem ilości domieszek
paramagnetycznych w stopie obserwowano tendencje w kierunku wzrostu znaczenia od-
działywań o dodatnim znaku stałej wymiany. Ponadto analiza otrzymanych wyników
wskazała, iż tendencja w kierunku wzrostu roli oddziaływań krótkozasięgowych wraz ze
wzrostem ilości domieszek paramagnetycznych miała w tych kryształach znaczny wpływ
na ich własności.

• Materiały należące do grupy II-IV-V2 zostały sklasyfikowane jako miękkie magnetyki,
podczas gdy kryształy grupy IV-VI wykazywały znacznie wyższą koercję. Z kolei analiza
otrzymanych krzywych namagnesowania badanych kryształów należących do obu grup
wskazała, że miały one znacząco niższy moment magnetyczny niż wynikałoby to z ilości
jonów paramagnetycznych wyznaczonej w oparciu o pomiary EDXRF. Wskazało to na
fakt, iż znaczna frakcja jonów paramagnetycznych w tych kryształach była nieaktywna
magnetycznie (w związku ze zmianą stanu ładunkowego) lub pozostawała w silnym sprzę-
żeniu antyferromagnetycznym (poprzez oddziaływania krótkozasięgowe). Analiza otrzy-
manych zależności M(B) wskazała, iż w przypadku kryształów II-IV-V2 obniżenie efek-
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tywnego momentu magnetycznego jonów paramagnetycznych związane było ze zmianą
ich stanu ładunkowego. Natomiast w przypadku kryształów należących do grupy IV-VI
obniżenie momentu magnetycznego związane było z pewną frakcją jonów paramagne-
tycznych oddziałujących krótkozasięgowo poprzez oddziaływanie wymiany bezpośredniej
(Ge1-x-ySnxMnyTe) oraz poprzez oddziaływania nadwymiany (Ge1-x-yMnxEuyTe).

• Podstawowa charakteryzacja transportu elektronowego wykazała różnorodność obserwo-
wanych własności w zależności od składu chemicznego stopu. Wyraźnie widoczne było,
iż wraz ze zmianą kationu w związkach II-IV-V2 z jonów Zn na Cd nastąpiła zmiana typu
przewodnictwa kryształów z dziurowego na elektronowy. Obserwowano znaczne zmiany
podstawowych własności transportowych kryształów chalkopirytów wraz ze zmianami
składu chemicznego materiału. Charakterystyki oporności materiału wskazywały na pół-
przewodnikowy charakter przewodnictwa niektórych kryształów. Jednakże w związku
z niemożnością wyznaczenia energii aktywacji przewodnictwa wyciągnięto wniosek, że
transport elektronowy w tych kryształach nie był termicznie aktywowany. Z kolei prze-
wodnictwo badanych półprzewodników półmagnetycznych bazujących na związkach IV-
VI układu okresowego pierwiastków było silnie zdominowane przez obecność znacznych
koncentracji luk po atomach germanu, co spowodowało, iż kryształy te były silnie zde-
generowanymi półprzewodnikami typu p o metalicznym typie przewodnictwa. Obser-
wowano wyraźne zależności między własnościami magnetotransportowymi a składem
chemicznym materiału.

• Badania efektu Halla wykazały, że w obu badanych grupach związków chemicznych efekt
Halla miał odmienny charakter. W przypadku kryształów należących do grupy II-IV-
V2 układu okresowego pierwiastków nie wykryto anomalnego efektu Halla, który jest
często obserwowanym zjawiskiem w półprzewodnikach półmagnetycznych. Brak AHE
był prawdopodobnie związany z tym, iż większość jonów paramagnetycznych znajdują-
cych się w tych materiałach w stanie ferromagnetycznym była ulokowana w klastrach
MnAs. Efekt Halla w tej grupie kryształów wykazywał odchylenia od liniowości, które
mogły wskazywać na to, iż w kryształach tych w transporcie elektronowym bierze udział
więcej niż jeden rodzaj nośników. Natomiast w przypadku obu badanych półprzewodni-
ków półmagnetycznych z grupy IV-VI wykryto znaczny anomalny efekt Halla. Analiza
zaobserwowanego AHE umożliwiła określenie szeregu zależności pomiędzy składem che-
micznym materiału a wielkością współczynnika RS, który był bezpośrednio związany
z tym efektem. Porównanie wyników otrzymanych dla kryształów IV-VI wykazało, że
w próbkach Ge1-x-ySnxMnyTe amplituda obserwowanego AHE była o ponad rząd wiel-
kości większa niż w kryształach Ge1-x-yMnxEuyTe. Spowodowane to było faktem, iż w
przypadku kryształów Ge1-x-yMnxEuyTe występowały w objętości stopu klastry magne-
tyczne o niewielkich rozmiarach. Prowadziło to do zmniejszenia wpływu rozpraszania na
jonach paramagnetycznych (mimo podobnej ich zawartości) na ruch nośników ładunku,
a zarazem powodowało redukcję RS . Przeprowadzona analiza danych magnetotranspor-
towych wykazała, że w przypadku obu badanych stopów głównym mechanizmem fizycz-
nym odpowiedzialnym z obserwowany anomalny efekt Halla były procesy rozpraszania
typu ”side jump”.

• Magnetoopór badanych związków chemicznych wykazywał silne korelacje z ich własno-
ściami magnetycznymi, jak również silnie zależał od składu chemicznego materiału. W
związku z tym obserwowane efekty magnetooporowe miały znacząco różny charakter w
przypadku materiałów należących do grupy II-IV-V2 oraz IV-VI. W przypadku pierw-
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szej grupy związków chemicznych obserwowano zatem efekty związane z agregacją jonów
magnetycznych w klastry tj. dodatni magnetoopór o znacznych amplitudach rzędu mak-
symalnie 300% w próbkach Cd1-xMnxGeAs2 (dla T < 200 K) oraz ujemny magnetoopór
w kryształach Zn1-xMnxGeAs2 rzędu maksymalnie -50% w niskich temperaturach (po-
niżej 10 K). W przypadku kryształów Cd1-xMnxGeAs2 obserwowany efekt związany był
z istnieniem obszarów niejednorodnych elektrycznie oraz magnetycznie w skali mikro-
metrów. Natomiast ujemny magnetoopór w kryształach Zn1-xMnxGeAs2 został zinter-
pretowany jako gigantyczny magnetoopór związany z istnieniem w materiale wytrąceń
MnAs o rozmiarach rzędu nanometrów. Z kolei w przypadku półprzewodników półma-
gnetycznych otrzymanych na bazie związków IV-VI układu okresowego pierwiastków
obserwowane efekty magnetooporowe miały znacznie niższe amplitudy i występowały w
temperaturach niższych niż 70 K. Ze względu na znacznie bardziej równomierny rozkład
jonów paramagnetycznych w tych próbkach obserwowano efekty związane z reorientacją
momentów magnetycznych pod wpływem pola magnetycznego.

Z punktu widzenia potencjalnych zastosowań obie grupy kryształów wydają się posia-
dać szereg istotnych cech, które je umożliwiają. Kryształy grupy II-IV-V2 ze względu na
wysokie temperatury Curie przewyższające 300 K mogą zostać zintegrowane we współ-
czesnych urządzeniach elektronicznych. Ponadto dzięki obecności wytrąceń arsenku man-
ganu obserwowano liniowy magnetoopór w polach magnetycznych o indukcji maksymal-
nej rzędu 230 kOe, a to umożliwia użycie badanych kryształów Cd1-xMnxGeAs2 jako
sensorów silnych pól magnetycznych. Z kolei w przypadku kryształów Zn1-xMnxGeAs2
obserwowany efekt gigantycznego magnetooporu jest niezwykle ważny z punktu widzenia
potencjalnych zastosowań, jednakże ze względu na niskie stałe oddziaływania wewnątrz
ziaren MnAs nie obserwowano tego efektu w temperaturach umożliwiających jego prak-
tyczne wykorzystanie. Natomiast kryształy należące do grupy IV-VI układu okresowego
pierwiastków miały o wiele bardziej przejrzyste własności magnetyczne oraz transpor-
towe. Możliwa była w nich, m.in. znacząca zmiana szeregu ich parametrów fizycznych
poprzez zmiany składu chemicznego. Mimo to, iż obserwowane efekty występowały w
temperaturach kriogenicznych wydaje się, iż ciągły postęp w otrzymywaniu kryształów
GeTe może doprowadzić do osiągnięcia ferromagnetyzmu bazującego na dalekozasięgo-
wym oddziaływaniu RKKY w temperaturze pokojowej.

10.2 Kierunki dalszych badań

Przedstawione w niniejszej rozprawie wyniki badań objętościowych kryształów miesza-
nych należących do grup II-IV-V2 oraz IV-VI układu okresowego pierwiastków dały w
efekcie informacje na temat szeregu parametrów charakteryzujących własności struk-
turalne, magnetyczne oraz elektryczne analizowanych stopów. Przeprowadzona analiza
otrzymanych wyników umożliwiła przedstawienie szeregu wniosków na temat mechani-
zmów fizycznych odpowiedzialnych za obserwowane efekty. W opinii autora dotychczas
wykonane badania nie wyczerpują możliwości dalszych studiów poświęconych własno-
ściom omówionych związków chemicznych. Ponadto widać wyraźnie, że obie grupy ma-
teriałów mają duży potencjał jeśli chodzi o ich praktyczne zastosowanie. Zatem wydaje
się, iż niezwykle ważnym zagadnieniem byłoby rozwinięcie przeprowadzonych badań w
następujących kierunkach:

• Kryształy należące do grupy II-IV-V2 będące trójskładnikowym analogiem materiałów
III-V dawały znacznie większe możliwości wprowadzania do nich jonów paramagne-
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tycznych niż materiały III-V przy podobnych wartościach stałych sprzężenia jon ma-
gnetyczny - nośnik. Nasuwa to wniosek, iż dalsze badania koncentrujące się na niskich
zawartościach jonów magnetycznych w połączeniu z próbami zwiększania koncentracji
nośników (poprzez domieszkowanie lub wygrzewanie w wysokiej temperaturze) mo-
głyby prowadzić do wzmocnienia dalekozasięgowych oddziaływań magnetycznych w
tych materiałach. W efekcie mogłoby to prowadzić do obserwacji w tych związkach fer-
romagnetyzmu przenoszonego przez nośniki ładunku za pośrednictwem oddziaływania
RKKY. Ponadto zastosowanie nowoczesnych metod wzrostu nierównowagowego ter-
modynamicznie tj. wzrost cienkich warstw MBE mógłby znacząco zwiększyć rozpusz-
czalność domieszek paramagnetycznych w kryształach grupy II-IV-V2 oraz umożliwić
większy zakres kontroli ich własności poprzez parametry wzrostu.

• Badania przesyconych roztworów stałych zawierających mangan należących do grupy
II-IV-V2 układu okresowego pierwiastków, ukierunkowane na kontrolę własności meta-
licznych wytrąceń arsenku manganu wydają się niezwykle ciekawym obiektem badań.
Jest to związane z interesującymi efektami magnetooporowymi występującymi w ferro-
magnetycznych kryształach tej grupy. Opracowanie metod wpływania na magnetoopór
kryształów poprzez kontrolę własności geometrycznych oraz elektrycznych wytrąceń
dałoby znaczne możliwości aplikacyjne obserwowanych w niniejszej pracy efektów.

• Kontrola własności magnetycznych kryształów należących do grupy IV-VI układu
okresowego pierwiastków wydaje się być ważnym zagadnieniem współczesnej nauki.
Materiały te mają znaczny potencjał jeśli chodzi o możliwości kontroli i zwiększania
temperatury Curie stopu. Ponadto w opinii autora ważnym rozwinięciem dotychczas
przeprowadzonych badań kryształów bazujących na GeTe byłyby techniki charaktery-
zujące własności magnetyczne w mikroskali.
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[12] I. Žutić, J. Fabian, and S. Das Sarma. Rev. Mod. Phys., 76:323, 2004.

[13] S. A. Wolf, A. Y. Chtchelkanova, and D. M. Treger. IBM J. Res. & Dev., 50:101,
2006.

[14] M. Kaminska, A. Twardowski, and D. Wasik. J Mater Sci: Mater Electron, 19:828,
2008.

[15] V. Yu. Rud, Yu. V. Rud, and T. N. Ushakova. Semiconductors, 33:1193, 1999.

[16] D. S. Chemla. Phys. Rev. Lett., 26:1441, 1971.

[17] C. K. Sinclair. In K. J. Heller, editor, Proceedings to the 8th International Sympo-
sium on High Energy Spin Physics, pages 65–68. AIP, New York, 2000.



Bibliografia 178

[18] N. J. Parada and G. W. Pratt. Phys. Rev. Lett., 22:180, 1969.

[19] H. Holloway and J. N. Walpole. Prog. Cryst. Growth and Charact., 2:49, 1979.

[20] P. B. Allen and M. L. Cohen. Phys. Rev., 177:704, 1969.

[21] L. Finegold. Phys. Rev. Lett., 13:233, 1964.

[22] M. Chen, K. A. Rubin, and R. W. Barton. J. Appl. Phys., 49:502, 1986.

[23] E. I. Rogacheva, O. N. Nashchekina, Y. O. Vekhov, M. S. Dresselhaus, and G. Dres-
selhaus. Thin Solid Films, 484:433, 2005.

[24] J. K. Hulm, C. K. Jones, D. W. Deis, H. A. Fairbank, and P. A. Lawless. Phys.
Rev., 169:388, 1968.

[25] A. Janotti, S. Wei, S. B. Zhang, and S. Kurtz. Phys. Rev. B, 63:195210, 2001.

[26] H. Pfister. Acta Crystallographica, 11(3):221, 1958.

[27] S. F. Marenkin, V. M. Novotortsev, K. K. Palkina, S. G. Mikhailov, and V. T.
Kalinnikov. Inorganic Materials, 40:135, 2004.

[28] R. W. Cochrane, M. Rlishke, and J. O. Toin-Olsen. Phys. Rev. B, 9:3013, 1974.

[29] P. B. Littlewood. J. Phys. C: Solid St. Phys., 13:4875, 1980.

[30] R. R. Galazka, J. Kossut, and T. Story. Landolt-Börnstein, New Series, Group
III/41, chapter Semiconductors. Berlin, Heidelberg, Springer-Verlag, 1999.

[31] P. Łazarczyk. PhD thesis, Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, 1998.

[32] S. V. Murashov, V. G. Yarzhemsky, V. I. Nefedov, and E. N. Muravev. Russian
Journal of Inorganic Chemistry, 52:1327, 2007.

[33] V. G. Yarzhemsky, S. V. Murashov, V. I. Nefedov, E. N. Muravev, A. V. Molchanov,
A. A. Bagaturyants, A. A. Knizhnik, and V. A. Morozova. Inorganic Materials,
42:924, 2006.

[34] V. G. Yarzhemsky, S. V. Murashov, V. I. Nefedov, and E. N. Muraviev. Inorganic
Materials, 44:1300, 2008.

[35] G. S. Solomon, M. L. Timmons, and J. B. Posthill. J. Appl. Phys., 65:1952, 1989.

[36] Y. W. Tung and M. L. Cohen. Phys. Rev., 180:180, 1969.

[37] A. H. Edwards, A. C. Pineda, P. A. Schultz, M. G. Martin, A. P. Thompson, H. P.
Hjalmarson, and C. J. Umrigar. Phys. Rev. B, 73:045210, 2006.

[38] K. M. Rabe and J. D. Joannopoulos. Phys. Rev. B, 36:3319, 1987.

[39] L. M. Rogers. 2:845, 1968.

[40] G. A. Medvedkin, T. Ishibashi, T. N. Hayata, Y. Hasegawa, and K. Sato. Jpn. J.
Appl. Phys., 39:165, 2000.



Bibliografia 179

[41] S. Choi, G. B. Cha, S. C. Hong, S. Cho, Y. Kim, J. B. Ketterson, S. Y. Jeong, and
G. C. Yi. Solid State Comm., 122:165, 2002.

[42] S. Choi, J. Choi, S. C. Hong, S. Cho, Y. Kim, and J. B. Ketterson. J.Kor.Phys.Soc.,
42:739, 2003.

[43] S. Cho, S. Choi, G. B. Cha, S. C. Hong, Y. Kim, Y. J. Zhao, A. J. Freeman, J. B.
Ketterson, B. J. Kim, Y. C. Kim, and B. C. Choi. Phys. Rev. Lett., 88:257203,
2002.

[44] R. V. Demin, L. I. Koroleva, S. F. Marenkin, S. G. Mikhăilov, V. M. Novotort-
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[73] K. Binder and K. Schröeder. Phys. Rev. B, 14:2142, 1976.

[74] S. F. Edwards and P. W. Anderson. J. Phys. F: Met. Phys., 5:965, 1975.

[75] S. F. Edwards and P. W. Anderson. J. Phys. F: Met. Phys., 6:1927, 1976.

[76] D. Sherrington and S. Kirkpatrick. Phys. Rev. Lett., 35:1792, 1975.

[77] S. Kirkpatrick and D. Sherrington. Phys. Rev. B, 17:4384, 1978.

[78] M. W. Klein. Phys. Rev., 173:552, 1968.



Bibliografia 181

[79] M. W. Klein. Phys. Rev. B, 1414:1976, 1976.

[80] D. Sherrington and B. W. Southern. J. Phys. F: Met. Phys., 5:L49, 1975.

[81] P. J. T. Eggenkamp, H. J. M. Swagten, T. Story, V. I. Litvinov, C. H. W. Swüste,
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S. Mäkinen. J. Crystal Growth, 131:271, 1993.

[152] M. Misheva, I. Avramova, S. Plachkova, and N. Djourelov. Acta Phys. Pol. A,
99:423, 2001.

[153] T. Story, G. Karczewski, L. Swierkowski, and R. R. Galazka. Phys. Rev. B,
42:10477, 1990.

[154] D. W. Marquardt. SIAM J. Appl. Math., 11(2):431, 1963.

[155] C. A. M. Mulder, A. J. van Duyneveldt, and J. A. Mydosh. Phys. Rev. B, 23:1384,
1981.

[156] K. Binder and A. P. Young. Rev. Mod. Phys., 58:801, 1986.

[157] M Kiwi. J. Magn. Magn. Mater., 234:584, 2001.

[158] Y. Fukuma, H. Asada, N. Nishimura, and T. Koyanagi. J. Appl. Phys., 93:4034,
2003.

[159] J. G. Sereni, E. Beaurepaire, and J. P. Kappler. Phys. Rev. B, 48:3747, 1993.

[160] J. E. Lewis. Phys. Stat. Sol. B, 35:737, 1969.

[161] J. E. Lewis. Phys. Stat. Sol. B, 59:367, 1973.

[162] R. W. Cochrane, F. T. Hedgcock, and J. O. Ström-Olsen. Phys. Rev. B, 8:4262,
1973.

[163] J. Kondo. Progr. Theor. Phys., 32:37, 1964.

[164] J. A. Mydosh and P. J. Ford. Phys. Lett. A, 49:189, 1974.
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