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PRZEDMIOT I CEL ROZPRAWY
Przedmiotem rozprawy są cienkowarstwowe półprzewodniki GeMnTe
należące do rodziny półprzewodników półmagnetycznych. Ta unikatowa grupa
nowoczesnych materiałów łączących w sobie optyczne i elektryczne właściwości
typowo

półprzewodnikowe

z

magnetyzmem

stanowi

obecnie

jeden

z najważniejszych obiektów badań współczesnej fizyki ciała stałego (spintronika
półprzewodnikowa). W półprzewodnikach półmagnetycznych wyróżnia się dwa
podukłady

spinowe:

zlokalizowane

spiny

jonów

magnetycznych

(np. Mn2+ z konfiguracją elektronową 3d5) oraz spiny zdelokalizowanych nośników
w paśmie przewodnictwa (s) lub w paśmie walencyjnym (p). Dzięki silnemu
sprzężeniu wymiennemu sp-d tych układów obserwuje się nowe efekty magnetooptyczne oraz magneto-transportowe [1,2]. W niektórych półprzewodnikach
półmagnetycznych typu p obserwuje się także ferromagnetyzm indukowany
nośnikami ładunku poprzez sprzężenie wymienne sp-d (mechanizm RKKY, model
Zenera). Efekt ten, odkryty w grupie materiałów IV-VI, takich jak p-Pb1-x-ySnyMnxTe,
umożliwił kontrolowanie własności magnetycznych poprzez niezależne zmiany
koncentracji dziur [3,4,5] (generowanych przez defekty rodzime luki – kationowe)
lub

koncentracji

Mn

[6].

Odkrycie

tego

efektu

w

cienkich

warstwach

półprzewodników III-V np. (In1-xMnxAs, Ga1-xMnxAs) [7,8] pozwoliło na szybki
rozwój nowej dziedziny badań – spintroniki półprzewodnikowej. Pokazano
w szczególności efektywne metody kontrolowania własności magnetycznych oraz
magneto-transportowych poprzez zmianę koncentracji nośników w wyniku
oświetlenia warstw lub przyłożenia zewnętrznego pola elektrycznego [9], a także
kluczową rolę naprężeń sieci krystalicznej.
Niniejsza

rozprawa

doktorska

dotyczy

cienkich

warstw

Ge1-xMnxTe

– półprzewodnika półmagnetycznego rodziny IV-VI z Mn. W jednej z ostatnich prac
[10] pokazano, iż w cienkich warstwach Ge1-xMnxTe temperatura Curie przejścia
ferromagnetycznego może osiągać wartość rekordowo wysoką w grupie materiałów
IV-VI (około TC=200 K). Jest to związane z bardzo dużą koncentracją dziur rzędu
p~1021 cm-3 oraz relatywnie silnym sprzężeniem wymiennym p-d obserwowanym
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w tym materiale. Powyżej temperatury pokojowej w GeMnTe zachodzi także
przejście strukturalne do struktury romboedrycznej [11,12], w której materiał ten
wykazuje własności ferroelektryczne [13]. GeMnTe jest zatem unikatowym
multiferroikiem, w którym istnieje możliwość kontrolowania ferromagnetycznej oraz
ferroelektrycznej temperatury Curie poprzez niezależną zmianę koncentracji
nośników oraz jonów magnetycznych. Kolejną ciekawą właściwością warstw GeTe
i GeMnTe jest to, że można je ultraszybko (czasy rzędu nanosekund) przełączać
z postaci amorficznej (izolującej) do polikrystalicznej (przewodzącej) i odwrotnie
w wyniku lokalnej rekrystalizacji, np. przez naświetlenie laserowe [14-16]. Tej
transformacji towarzyszy przejście paramagnetyk-ferromagnetyk.
Podstawowymi celami badawczymi pracy doktorskiej było:
a) doświadczalne
ładunku

w

zbadanie

ferromagnetyzmu

półprzewodnikach

GeMnTe

w

indukowanego
postaci

nośnikami

cienkich

warstw

monokrystalicznych, polikrystalicznych i amorficznych;
b) pokazanie

możliwości

sterowania

własnościami

magnetycznymi

i elektrycznymi warstw GeMnTe poprzez kontrolę ich stechiometrii;
c) zbadanie wpływu ferroelektrycznej dystorsji sieci krystalicznej na własności
magnetyczne (anizotropia magnetyczna);
d) zbadanie efektu indukowanej wiązką laserową lokalnej transformacji od fazy
amorficznej (paramagnetycznej) do polikrystalicznej (ferromagnetycznej).
Kluczowe zadania technologiczne i pomiarowe pracy doktorskiej obejmowały:
a) opracowanie technologii oraz wytworzenie metodą epitaksji z wiązek
molekularnych monokrystalicznych warstw Ge1-xMnxTe o kontrolowanej
stechiometrii w zakresie koncentracji Mn do ok. 20% at.;
b) wszechstronne doświadczalne zbadanie właściwości magnetycznych warstw
monokrystalicznych, polikrystalicznych i amorficznych, ze szczególnym
uwzględnieniem wpływu naprężeń na anizotropię magnetyczną warstw;
c) doświadczalne zbadanie właściwości elektrycznych warstw (anomalny efekt
Halla, magnetoopór);
d) opracowanie modelowego opisu temperatury Curie warstw Ge1-xMnxTe
w ramach teorii pola średniego i oddziaływania RKKY.
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Wszystkie kluczowe etapy prac technologicznych oraz pomiarowych autor wykonał
w Oddziale Fizyki Półprzewodników Instytutu Fizyki PAN w Warszawie
wykorzystując stanowisko technologiczne MBE, magnetometr nadprzewodnikowy
(SQUID), układ do elektrycznych pomiarów transportowych, mikroskop AFM,
rentgenowski spektrometr fluorescencyjny oraz dyfraktometr rentgenowski.
Przy współpracy innych zespołów IF PAN wykonano pomiary rezonansu
magnetycznego oraz analizę składu chemicznego metodą SIMS. Pomiary w silnych
polach magnetycznych przeprowadzono na Uniwersytecie Maryland. Część obliczeń
teoretycznych wykonano przy współpracy z Katedrą Fizyki Ciała Stałego
Uniwersytetu Łódzkiego.
Niniejsza rozprawa składa się z 5 zasadniczych części:
Część 1 obejmuje 2 rozdziały poświecone omówieniu podstawowych właściwości
strukturalnych, elektronowych oraz magnetycznych warstw GeTe oraz Ge1-xMnxTe.
W ramach tego rozdziału przedstawiono również krótki przegląd danych
literaturowych dotyczący kryształów objętościowych GeTe oraz Ge1-xMnxTe.
Część

2

zawiera

rozdział

dotyczący

technologii

otrzymywania

warstw

epitaksjalnych wraz z omówieniem warunków wzrostu w powiązaniu z opisem
podstawowych kryteriów, które powinny spełniać badane materiały.
Część 3 przedstawia podstawową charakterystykę strukturalną otrzymanych
warstw przeprowadzoną metodą dyfraktometrii rentgenowskiej (XRD) w szerokim
zakresie temperatur T=300-700 K. Zamieszczono w niej także wyniki pomiarów
morfologii powierzchni warstw (mikroskopia sił atomowych – AFM) oraz ich składu
chemicznego (spektroskopia masowa jonów wtórnych SIMS, rentgenowska analiza
fluorescencyjna EDXRF).
Część 4 zawiera 2 rozdziały poświęcone pomiarom magnetycznym (magnetometria
nadprzewodnikowa SQUID, rezonans ferromagnetyczny FMR) podstawowych
własności

magnetycznych

ferromagnetycznego
i

TC

zrekrystalizowanych

takich

oraz
warstw

jak:

anizotropia
GeMnTe.

temperatura
magnetyczna
Dodatkowo

Curie

przejścia

monokrystalicznych
porównano

wyniki

doświadczalne dla warstw monokrystalicznych Ge1-xMnxTe z wynikami rozważań
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teoretycznych w ramach modelu pola średniego oraz mechanizmu RKKY
oddziaływań wymiennych.
Część 5 dotyczy badań efektów transportowych w epitaksjalnych warstwach GeTe
i Ge1-xMnxTe, a w szczególności ważnym efektom magneto-transportowym,
do których zalicza się anomalny efekt Halla oraz magnetoopór.
Na końcu rozprawy znajduje się podsumowanie, spis literatury oraz spis publikacji
i prezentacji konferencyjnych autora.
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CZĘŚĆ I

PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI PÓŁPRZEWODNIKOWE,
MAGNETYCZNE I STRUKTURALNE GETE I GEMNTE

Rozdział 1

Tellurek germanu: podstawowe właściwości

1.1 Struktura krystaliczna
Tellurek germanu (GeTe) w warunkach normalnych krystalizuje w strukturze
romboedrycznej (zdeformowana komórka struktury NaCl). Komórka elementarna
składa się z dwóch podsieci kubicznych centrowanych powierzchniowo (FCC),
przesuniętych względem siebie o połowę przekątnej komórki elementarnej
w kierunku [111] [17]. Liczba zarówno anionów jak i kationów przypadających na
komórkę elementarną wynosi 4. Wszystkie możliwe odległości międzyatomowe
w sieci FCC dane są wzorem Ri=aR(i/2)0.5, gdzie i oznacza numer strefy
koordynacyjnej, natomiast aR jest parametrem sieci wzdłuż głównych osi komórki
elementarnej. Na rysunku 1.1 przedstawiono kilka możliwych odległości między
atomami w obrębie komórki elementarnej. Parametr sieci tellurku germanu
w

warunkach

normalnych

wynosi

aR=5.979

Å,

natomiast

współczynnik

rozszerzalności cieplnej α=20·10-6 K-1. Gęstość w temperaturze T=300 K wynosi

ρ=6.16 g/cm3. Wraz z obniżaniem temperatury do T≈670 K, w materiale tym ma
miejsce przejście strukturalne ze struktury soli kuchennej NaCl do struktury
romboedrycznej [11,12]. W wyniku tego przejścia dochodzi do deformacji komórki
elementarnej w kierunku [111]. Miarą tej dystorsji jest kąt zawarty między
krawędziami

komórki

elementarnej,

który

w

warunkach

normalnych

dla

niedomieszkowanego tellurku germanu wynosi α =88.22º– 88.33º [18]. Konsekwencją
tej deformacji jest powstanie momentów dipolowych między kationami Ge2+
i anionami Te2- indukujących w ten sposób pole elektryczne. Statyczna przenikalność
dielektryczna

w

półprzewodnikach

IV-VI

może

osiągać

wartość

ε ~104

w temperaturze ciekłego helu, co sprawia, że materiał ten jest (niestandardowym)
ferroelektrykiem. Przejście strukturalne w GeTe można także zaobserwować
w temperaturze pokojowej w wyniku przyłożenia zewnętrznego ciśnienia
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hydrostatycznego (p=3-3.5 GPa) [19,20]. Tematyka związana z wpływem ciśnienia
hydrostatycznego na właściwości strukturalne warstw Ge1-xMnxTe zostanie
pominięta w dalszej części pracy.

[111]
Ge
Te

aR
a)

b)

Rys. 1.1 (a) Komórka elementarna struktury kubicznej typu NaCl. Linią przerywaną
oznaczono kierunek wzrostu warstwy. Rysunek (b) przedstawia pierwsze elementy
zbioru odległości między atomami Ri=aR(i/2)1/2.
1.2 Struktura elektronowa
1.2.1 Ogólna charakterystyka struktury pasmowej GeTe
Grupa półprzewodników typu IV–VI, do których zalicza się materiały takie
jak GeTe, SnTe, PbTe, PbSe i PbS charakteryzuje się wąską, prostą przerwą
energetyczną rzędu Eg≈0.1–0.2 eV [21,22,23] w punkcie L strefy Brillouina. Tellurek
germanu jest silnie zdegenerowanym półprzewodnikiem typu p, w którym
koncentracja

dziur

typowo

zawiera

się

w

przedziale

p≈1020–1021

cm-3.

W temperaturach helowych przerwa energetyczna wynosi Eg≈0.2 eV, przy czym
zmniejsza się ona wraz ze wzrostem temperatury. W przeciwieństwie do PbTe
i SnTe, materiał ten prawie nie wykazuje anizotropii masy efektywnej (ml/mt≈1) [22],
a powierzchnie izoenergetyczne są prawie kuliste. W sieci odwrotnej (dla struktury
FCC) istnieją 4 elipsoidy o stałej energii ulokowane w punktach L [111] na krawędzi
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strefy Brillouina (rys 1.2), co odpowiada 4 równoważnym dolinom energetycznym
w paśmie walencyjnym i przewodnictwa.

Rys. 1.2 Strefa Brillouina komórki typu FCC z zaznaczonymi punktami o najwyższej
symetrii [17].

1.2.2 Wnioski z obliczeń teoretycznych w okolicach ekstremów pasm.

Chalkogenidki ołowiu, germanu i cyny są materiałami zawierającymi atomy
o dużych liczbach atomowych (Z>83). W związku z tym w obliczeniach struktury
pasmowej

należy

uwzględnić

człony

relatywistyczne

(spinowo-orbitalne),

które w tych materiałach osiągają wartości kilku elektronowoltów. Bez ich
uwzględnienia, nie można precyzyjnie wyznaczyć przerwy energetycznej, której
wartość zawiera się w przedziale Eg=0.2 eV (T=0 K). W celu wyliczenia struktury
pasmowej dla materiałów typu IV-VI takich jak SnTe, PbTe oraz GeTe empirycznie
określa się (np. poprzez optyczne pomiary współczynnika transmisji w funkcji
energii) odległości między pasmami w punktach wysokiej symetrii w strefie
Brillouina oraz wartości przerwy energetycznej [23,24]. Uzyskane w ten sposób
parametry dopasowania są kluczowe dla obliczenia struktury pasmowej.
Punktem wyjścia

dla

obliczeń przeprowadzonych różnymi metodami jest

hamiltonian o postaci [25]:
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pˆ 2
pˆ 4
h2
h
Hˆ =
+U −
+
∇2U +
(∇U × pˆ )σˆ .
3 2
2 2
2
2m0
8m0 c
8m0 c
4m0 c 2

(1.1)

Pierwsze dwa człony równania (1.1) opisują nierelatywistyczną część hamiltonianiu.
Następne części sumy opisują poprawki relatywistyczne (człon 3 i 4) oraz
oddziaływanie spin-orbita (ostatnia część sumy), które odpowiada za przesuniecie
pasm energetycznych, a zarazem mieszanie się funkcji falowych w otoczeniu punktu
L strefy Brillouina (tabela 1.1).

Tabela 1.1 Właściwości symetrii funkcji falowych wraz z odpowiadającymi im
zdegenerowanymi stanami w GeTe [22,24].

Kation (Ge)

L6+(L3)
L4,5+(L3)
L6-(L3’)
L4,5-(L3’)

Anion (Te)

typ d

typ p

typ p

typ d

r r
Do obliczenia struktury pasmowej wykorzystano rachunek k × p z uwzględnieniem

oddziaływania spin – orbita [22], który dobrze opisuje zależność dyspersyjną
w otoczeniu punku L strefy Brillouina w PbTe oraz SnTe. Ta metoda obliczeniowa
daje możliwość odtworzenia struktury pasm w otoczeniu dowolnego punktu k strefy
Brillouina

wykorzystując

eksperymentalnie

wyznaczoną

szerokość

przerwy

energetycznej, poprzez m.in. pomiar tunelowania elektronów. Jak wiadomo punkt L
strefy Brillouina jest punktem o wysokiej symetrii dla sieci FCC. Grupa symetrii
odpowiadająca temu punktowi zawiera operacje inwersji oraz charakteryzuję się 6
reprezentacjami nieprzywiedlnymi (bez uwzględnienia współrzędnej spinowej):
L1+, L2+, L3+ oraz L1-, L2-, L3-. Reprezentacje L1± i L2± są jednowymiarowe a reprezentacje
L3± – dwuwymiarowe. Indeks (+) odnosi się do funkcji parzystych, natomiast (-) do
funkcji nieparzystych. Po uwzględnieniu zmiennej spinowej grupa wektora falowego
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punktu L charakteryzuje się reprezentacjami: L4+, L5+, L6+ i L4-, L5-, L6- [25].
Po uwzględnieniu spinu, poziomy energetyczne przechodzą w dwukrotnie
zdegenerowane np.:

m
L1

m
L1 6

spin

m
L16

Przytoczone powyżej zasady notacji poziomów energetycznych stosuje się
w literaturze do opisu pasm energetycznych w półprzewodnikach typu IV-VI [25].
Teoretyczne rozważania dotyczące struktury pasmowej tellurku germanu skupiają
się na oddziaływaniu dwóch pasm przewodnictwa Ec1 i Ec2 z dwoma pasmami
walencyjnymi Ev1 i Ev2 w otoczeniu punktu L strefy Brillouina. W tym celu
r r
do obliczeń wykorzystano rachunek k × p (model cztero-pasmowy) podobnie
jak w PbTe. Przy czym nie wykazano eksperymentalnie obecności wyższego pasma
przewodnictwa Ec2 w GeTe. Bez uwzględnienia pasma Ec2 wyznacznik 4×4 opisujący
oddziaływania 4-ch pasm (2 walencyjnych i 2 przewodnictwa) redukuje się
do postaci 3×3 opisującej ściśle oddziaływania 2 pasm walencyjnych z pasmem
przewodnictwa

2

Eg +

h 2 kl
− E′
2 m0

hk t Pt / m0

hk l Pl / m0

2

hk t Pt / m0

−

h 2 kl
− E′
2ml ( v1 )

0

(1.2)



h kl
 Eg − E ∆v +

2 m0


 2 2

− h k t  m0 − 1 − E ′
 2m0  mt ( v 2 ) 



2

hk l Pl / m0

= 0.

0
2

Oznaczenia ml(v1) oraz mt(v1) dotyczą odpowiednio masy efektywnej podłużnej oraz
poprzecznej dla pasma walencyjnego Ev1, natomiast E’=E–ħ2k2/2m0. Na podstawie
dopasowanych eksperymentalnie parametrów struktury pasmowej (Tabela 1.2),
obliczono stosunek (ħ2k2lF/2ml(c1)E∆v). Wyniki obliczeń wskazują, że jeśli jego
wartość jest mniejsza od 1 postać wyznacznika (1.3) sprowadza się do postaci 2×2,
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opisującego

oddziaływanie

głównego

pasma

walencyjnego

Ev1

z

pasmem

przewodnictwa Ec1.

Tabela 1.2 Parametry struktury pasmowe GeTe wg modelu Dimmocka i Wrighta [22].
Parametr liczbowy

Wartość

Eg (eV)

0.10

E∆v (eV)

0.60

Pt2/m0 (eV)

0.34

ml(v1)/m0 (eV)

0.85

ml(c1)/m0 (eV)

0.43

ml(v2)/m0 (eV)

2.80

mt(v2)/m0 (eV)

2.80

Takie podejście stanowi dobre przybliżenie do opisu efektów transportowych oraz
optycznych w GeTe, ponieważ w punkcie L strefy Brillouina obserwuje się znaczący
wkład od dziur przewodnictwa [22]. Wzory na energie własne dziur dla pasm
walencyjnych Ev1 i Ev2 wyrażają się następująco (E∆c>Eg)

E v1 ( k ) =

2
1
1
1
1  h 2 kt
2
 +
E g + h 2 k l 
−
2
4
 ml ( c1) ml ( v1)  2m0
1

2
 2
 1
1  
1
1 
 + 4h 2 k t 2 Pt 2 / m0 2 
−   E g + h 2 k l 
+
2 
2
 ml ( c1) ml ( v1) 



(1.3)

oraz
E v 2 ( k ) = E g − E ∆v −

gdzie:

2

2

h 2 kl
h2kt
−
,
2ml ( v 2) 2mt ( v 2)

(1.4)

m0
m0
=
−2
ml (v 2) ml ( c1)

E(∆v) – przedział energii między pasmem walencyjnym E(v1) oraz E(v2).
Na rysunku 1.3 przedstawiono wyniki obliczeń struktury pasmowej w otoczeniu
punktu L strefy Brillouina na podstawie danych zestawionych w tabeli 1.2.
Policzony fragment struktury pasmowej obejmuje zakres energii kluczowy dla
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efektów półprzewodnikowych takich jak m.in. przejścia optyczne oraz efekty
transportowe.

L4−,5 (L3′ )
Ec2
E∆c
Ec1

L−6 (L3′ )

Ev1

L4+,5(L3 )

Eg

E∆V
Ev2

L+6 (L3)

Pt Pl

Rys. 1.3 Wyniki obliczeń struktury pasmowej GeTe w otoczeniu punktu L przy użyciu
rachunku k×p z uwzględnieniem degeneracji spinowej. Podłużne oraz poprzeczne
elementy macierzowe pędu Pt, Pl charakteryzują oddziaływanie pasma
walencyjnego z pasmem przewodnictwa [22].
Uwzględniając fakt, że model 4 pasmowy dobrze zgadza się z danymi
eksperymentalnymi, można obliczyć zależność poziomu Fermiego w funkcji
koncentracji lekkich dziur w otoczeniu punktu L,
2/3
h2k 2
h 2  3π 2 p L 
F
E =
=
2 m*
2m*  N L 
0
F

(1.5)

gdzie NL oznacza stopień degeneracji pasma L.

1.3 Właściwości magnetyczne
Pomiary magnetyczne wykazały standardowe właściwości diamagnetyczne
materiałów półprzewodnikowych typu IV-VI takich jak GeTe i SnTe w całym
badanym obszarze temperatur (T=4.5–300 K). Podatność magnetyczna tego
materiału jest ujemna oraz bardzo słabo zależy od koncentracji nośników
i temperatury. Typowe wartości podatności magnetycznej tellurku germanu
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wynoszą χd=–(4-6)×10-7 emu/g, czyli ok. χd=–(3-4)×10-6 emu/cm3. Wkład do
magnetyzmu w tym materiale pochodzi od sieci krystalicznej, luk germanowych
oraz nośników ładunku

χ = χ lat + χ vac + χ e ,

(1.6)

gdzie:

χlat – diamagnetyczna, niezależna od temperatury podatność sieci,
χvac – diamagnetyczna, niezależna od temperatury podatność luk germanowych,
χe – podatność magnetyczna nośników ładunku, która w zależności od masy
efektywnej

oraz

nośników

g-czynnika

może

być

zarówno

dia- jak i paramagnetyczna.
1.4 Właściwości elektryczne
Efekty transportowe (efekt Halla, przewodnictwo elektryczne) w GeTe badane
były w przedziale temperatur T=0.01–500 K. W szeregu prac podaje się,
że w materiałach tych obserwuje się wysokie przewodnictwo elektryczne
(σ=0.5×104 Ω-1*cm-1) do temperatury T=0.4 K, w której materiał ten wykazuje
właściwości nadprzewodzące [26]. Koncentracja nośników zawiera się w przedziale
p=1020-1021 cm-3.

a)

b)

Rys. 1.4 Zależność ruchliwości dziur w funkcji: (a) temperatury, (b) koncentracji nośników
w temperaturze azotowej oraz pokojowej [27].
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Na podstawie wyników pomiarów efektu Halla w GeTe stwierdzono, co następuje.
a) Wartość stałej Halla jest praktycznie niezależna od temperatury.
b) Zarówno warstwy jak i kryształy objętościowe GeTe są p-typu w całym
zakresie niestechiometrii kryształu.
c) Ruchliwość dziur w funkcji koncentracji nośników zmienia się jak p-4/3
podobnie jak ma to miejsce w SnTe.
d) Stwierdzono także, iż luki germanowe stanowią aktywne elektrycznie defekty
rodzime odpowiedzialne za wysokie koncentracje nośników.
e) W wyniku dodatkowego wygrzewania (w próżni) oporność GeTe maleje. Ma
to związek ze wzrostem koncentracji nośników, ponieważ następuje wzrost
liczby wakansji germanowych (rys. 1.5).

Rys. 1.5 Zależność oporności właściwej GeTe w funkcji temperatury. Wyniki pomiarów
(kwadraty, kółka oraz trójkąty) uzyskano dla warstw wytworzonych metodą
temperaturowego naparowywania dla różnych warunków wygrzewania [27].
4 krzywa (czarne kropki) przedstawia zależność oporności w funkcji temperatury
dla kryształu objętościowego GeTe .
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Tabela 1.3 Podstawowe parametry półprzewodnikowe GeTe.

Parametr materiałowy

GeTe

Typ struktury krystalicznej

NaCl

Parametr sieci aR

5.979 Å

Liczba koordynacyjna

6

Liczba kationów (anionów) / kom. el.

4

Współczynnik rozszerzalności cieplnej α

20×10-6 K-1

gęstość ρ w T = 300 K

6.16 g/cm3

ciężar molowy

200.21

Przerwa energetyczna Eg (w T=0 K, punkt L S.B.)

0.2 eV

Współczynnik temperaturowy przerwy energetycznej

-3×10-4 eV/K

Optyczna przerwa energetyczna

0.73-0.95 (eV)

masa efektywna prostopadła mt

2.8m0

masa efektywna równoległa ml

2.8m0

współczynnik anizotropii masy efektywnej

1

Zakres poziomu Fermiego EF

0.3-0.5 eV

Oporność ρ w T=300 K

~2×10-4 Ωm

Oporność ρ w T=77 K

~1.5×10-4 Ωm

Typ przewodnictwa

p

Koncentracja nośników p

1019–1021 cm-3

Ruchliwość µ w T=300 K

15-120 (cm2/V×s)

Ruchliwość µ w T=77 K

20-250 (cm2/V×s)

Współczynnik odbicia n (przy 1.5 µm w T=300K)

6.0

Współczynnik ekstynkcji k (przy 1.5 µm w T=300K)

0.5

Rzeczywista stała dielektryczna ε’

36

Podatność magnetyczna χ

-(4-6)×10-7emu/g
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Rozdział 2

Wpływ jonów magnetycznych Mn na właściwości
magnetyczne i półprzewodnikowe warstw GeTe

2.1 Właściwości strukturalne
2.1.1 Wnioski z pomiarów rentgenowskich
Wprowadzenie jonów manganu do matrycy półprzewodnikowej GeTe,
powoduje zmianę właściwości strukturalnych GeTe. Według wielu prac skutkuje to
zmniejszeniem parametru sieci tellurku germanu zgodnie z regułą Vegarda [28].
Na rys. 2.1 przedstawiono typową zależność parametru sieci w funkcji koncentracji
jonów manganu w temperaturze pokojowej. Wraz ze wzrostem koncentracji x
manganu obserwuje się zmniejszenie kąta dystorsji romboedrycznej. Dla x>0.2
w temperaturze pokojowej komórka elementarna Ge1-xMnxTe pozostaje w strukturze
kubicznej typu NaCl. Dalsze zwiększanie koncentracji Mn, powoduje zmianę
uporządkowania jonów w sieci prowadząc w rezultacie do powstania struktury
heksagonalnej typu NiAs charakterystycznej dla MnTe [18,29].

Rys. 2.1

Zależność parametru sieci oraz kąta zawartego między krawędziami komórki
elementarnej w funkcji koncentracji manganu [28].
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Dodatkowo zaobserwowano liniową zmianę parametru sieci w funkcji koncentracji
manganu w przedziale 0.01<x<0.20. Zależność ta spełnia regułę Vegarda i wyraża
się następującym wzorem empirycznym
a R ( x ) = 5.9790 − 0.1700 x. (Å)

(2.1)

2.1.2 Diagram fazowy GeTe-MnTe
Jak wspomniano w rozdziale 1.1, w temperaturze T≈670 K w tellurku
germanu ma miejsce przejście strukturalne z struktury soli kuchennej do struktury
romboedrycznej, które badano poprzez pomiar parametru sieci w funkcji
temperatury wykorzystując technikę pomiarów rentgenowskich. Przy jej pomocy
zbadano także zmianę parametru sieci w funkcji temperatury dla kryształów
mieszanych Ge1-xMnxTe zawierających różne składy jonów manganu. Autorzy pracy
[18] twierdzą, że wprowadzone do matrycy GeTe jony magnetyczne obniżają
temperaturę przejścia strukturalnego. Rysunek 2.2 przedstawia diagram fazowy dla
układu GeTe-MnTe. Ze względu na zbliżone parametry krystalograficzne, możliwe
jest wytworzenie kryształu mieszanego Ge1-xMnxTe w przedziale zawartości Mn
x=0.01–0.5 (Rozdział. 2.1).

0

Temperatura C

700

600

NiAs

NaCl

500

Struktura
romboedryczna

NaCl
+
NiAs

400

300
GeTe 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 MnTe

ułamek molowy MnTe (x)
Rys. 2.2 Diagram fazowy GeTe-MnTe dla kryształów objętościowych Ge1-xMnxTe [18].
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Domieszkowanie

manganem

powoduje

obniżenie

temperatury

przejścia

strukturalnego z fazy kubicznej do romboedrycznej i dla x≈0.18 jest ono
obserwowane w temperaturze pokojowej. Dalsze zwiększanie koncentracji jonów
manganu (ok. x≈0.5) prowadzi do powstania struktury heksagonalnej typu NiAs
charakterystycznej dla MnTe. Zatem GeTe może tworzyć z manganem roztwór stały
tylko w ograniczonym zakresie składów.

2.2 Struktura elektronowa
2.2.1 Wpływ jonów manganu na strukturę pasm w okolicach ekstremów

Konsekwencją domieszkowania jonami magnetycznymi jest nie tylko zmiana
strukturalnych

właściwości

Ge1-xMnxTe

lecz

również

właściwości

półprzewodnikowych.

E

E

Eg=0.2 eV
0

k

k

Eg≈0.88-0.98 eV

L

L
Rys. 2.3 Schematyczny rysunek przedstawiający porównanie struktury elektronowej GeTe
(Eg=0.2 eV) z Ge1-xMnxTe (x=0.4) w otoczeniu punktu L strefy Brillouina[30].
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Podobnie jak ma to miejsce w Pb1-xMnxTe, wraz ze wzrostem koncentracji jonów
manganu przerwa energetyczna w Ge1-xMnxTe rośnie [4,30,31]. Na rysunku 2.3
przedstawiono porównanie struktury pasmowej GeTe oraz Ge0.6Mn0.4Te, dla których
przerwy energetyczne wynoszą odpowiednio Eg=0.2 eV oraz Eg=0.88-0.98 eV
w temperaturze T=4.2 K. Podobnie jak GeTe, tellurek manganu posiada dziurowy
typ przewodnictwa oraz ekstremum pasm w punkcie L strefy Brillouina, natomiast
jego przerwa energetyczna wynosi Eg=1 eV [32].
2.3 Właściwości magnetyczne

2.3.1 Właściwości magnetyczne krystalicznych warstw Ge1-xMnxTe
Tellurek germanu oraz inne materiały półprzewodnikowe z grupy IV-VI
tworzą z jonami magnetycznymi takimi jak Mn lub Eu roztwory stałe znane jako
półprzewodniki półmagnetyczne [6]. Na podstawie reguły Hunda wiadomo,
że magnetyzm w tych jonach jest związany z silnym momentem spinowym
wynikającym z niezapełnienia powłok rdzeniowych. Przykładowo dla Mn2+ orbita
elektronowa 3d jest zapełniona tylko przez 5 elektronów, co odpowiada liczbom
kwantowym S=5/2, L=0 (moment magnetyczny równy m=5µB). Wprowadzenie
magnetycznych jonów Mn do matrycy niemagnetycznej takiej jak PbTe, SnTe oraz
GeTe

skutkuje

pojawieniem

się

lokalnych

momentów

magnetycznych.

Oddziaływania wymienne pomiędzy tymi jonami magnetycznymi są szczególnie
silne w matrycy półprzewodnikowej z bardzo wysoką koncentracją nośników rzędu
p≈1020-1021 cm-3. W przeciwnym wypadku (niskie koncentracje p≈1018-1019 cm-3),
materiały IV-VI z jonami magnetycznymi Mn wykazują własności paramagnetyczne
[5] ze słabymi, krótkozasięgowymi oddziaływaniami antyferromagnetycznymi
(mechanizm nadwymiany).
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a)

b)

Rys. 2.4 Namagnesowanie próbki Ge0.92Mn0.08Te (x=0.08). Rysunek (a) przedstawia pętle
histerezy dla konfiguracji: pole magnetyczne równoległe do warstwy oraz gdy pole
było przyłożone prostopadle do warstwy. Rysunek (b) przedstawia zależność
namagnesowania w funkcji temperatury, dla konfiguracji, w której zewnętrzne
pole magnetyczne było przyłożone prostopadle do próbki [10].
Zatem obecność ferromagnetyzmu w Ge1-xMnxTe związana jest z oddziaływaniami
wymiennymi, w których zasadniczą rolę odgrywają nośniki ładunku (mechanizm
RKKY) [33,34]. Kluczowym parametrem określającym siłę tego oddziaływania jest
całka wymiany Jpd opisująca oddziaływanie wymienne p-d nośnik-jon magnetyczny.
Określa ona również temperaturę przejścia ferromagnetyk-paramagnetyk TC
(TC∝J2pd). W stosunku do innych półprzewodników ferromagnetycznych z grupy
IV-VI, takich jak Pb1-x-ySnxMnyTe i Sn1-xMnxTe jej wartość w Ge1-xMnxTe jest prawie
dziesięciokrotnie większa i wynosi Jpd≈0.6 eV [28]. Zatem istnieje możliwość
uzyskania wysokich wartości temperatury przejścia ferromagnetyk-paramagnetyk
TC (TC>100 K). Rysunek 2.4 przedstawia wyniki pomiarów namagnesowania
w funkcji temperatury dla „rekordowych” warstw Ge1-xMnxTe, w których przejście
ferromagnetyczne ma miejsce w temperaturze ok. TC≈190 K [10]. Na rysunkach 2.5
oraz 2.6 przedstawiono wyniki pomiarów magnetycznych wykonanych dla próbek
Ge1-xTMxTe zawierających różne jony magnetyczne 3d (TM=Co, Fe, Cr, Mn, V, Ti, Ni)
[35].
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Rys. 2.5

Wyniki pomiarów namagnesowania w funkcji zewnętrznego pola magnetycznego
dla próbek GeTe zawierających różne jony magnetyczne [35].

Średnia zawartość jonów magnetycznych w każdej z próbek wynosi ok. 15%.
Natomiast koncentracja dziur w tych próbkach zawiera się w przedziale
p=(0.8–3)×1021 cm-3. Eksperymentalnie stwierdzono, że tylko Ge1-xFexTe, Ge1-xMnxTe
oraz Ge1-xCrxTe wykazują przejście ferromagnetyczne. Warstwy zawierające
pozostałe jony magnetyczne wykazują tylko własności paramagnetyczne, co jest
skutkiem bardzo słabych oddziaływań wymiennych pomiędzy tymi jonami
magnetycznymi. Niestety, proces wytworzenia kryształów Ge1-xFexTe i Ge1-xCrxTe
wiąże się z problemami jakości strukturalnej oraz obecności wytrąceń obcych faz.
W związku z powyższym tellurek germanu z manganem uważa się za najlepszego
kandydata na półprzewodnik ferromagnetyczny IV-VI, który poprzez optymalny
dobór warunków wzrostu charakteryzuje się wysoką temperaturą przejścia
magnetycznego oraz dobrą jakościowo strukturą krystalograficzną.
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Rys. 2.6 Namagnesowanie polikryształów GeTe z różnymi metalami przejściowymi w funkcji
temperatury [35].
Badania magnetyczne p-Ge1-xMnxTe obejmują pomiary namagnesowania w obszarze
temperatur T=4.5–300 K w polach do H=70 kOe [20,21]. Autorzy pracy [34] podają,
że przejście ferromagnetyczne jest obserwowane w kryształach objętościowych
Ge1-xMnxTe nawet dla koncentracji Mn wynoszących ok. 0.5% at. (TC≈2 K).

a)

b)

Rys. 2.7 Zależność temperatury Curie od koncentracji jonów magnetycznych dla: (a)
polikryształu objętościowego Ge1-xMnxTe [34] oraz dla (b) cienkich warstw
Ge1-xMnxTe [36].
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Na rysunku 2.7 przedstawiono zależność temperatury Curie w funkcji koncentracji
jonów manganu dla cienkich warstw oraz kryształów objętościowych Ge1-xMnxTe.
Maksimum wartości temperatury krytycznej przejścia ferromagnetycznego jest
obserwowane dla koncentracji jonów manganu x≈0.5. Dalszy wzrost ich koncentracji
powoduje obniżenie temperatury Curie, co jest związane z relatywnym wzrostem
wkładu antyferromagnetycznych oddziaływań nadwymiany pomiędzy jonami
manganu poprzez niemagnetyczne aniony Te2- . Całka wymiany INN w MnTe wynosi
INN≈–6 K, gdzie indeks NN oznacza parę najbliższych sąsiadów magnetycznych.

2.3.2 Właściwości magnetyczne amorficznych i zrekrystalizowanych warstw (Ge,Mn)Te
Jedną z ciekawych właściwości tellurku germanu z manganem jest możliwość
jego otrzymania w postaci amorficznej (Ge,Mn)Te. O samej metodzie jego
otrzymywania będzie mowa w rozdziale 3.

a)

b)

Rys. 2.8 (a) Pętle histerezy magnetycznej dla warstwy (Ge,Mn)Te wytworzonej na podłożu
szklanym.

Pustymi

symbolami

oznaczono

dane

dla

próbki

amorficznej

(paramagnetycznej), natomiast zapełnionymi dla próbki zrekrystalizowanej wskutek
wygrzewania lampą halogenową. Rysunek (b) przedstawia zależność oporności
warstw od temperatury wygrzewania lampą halogenową [16].
Pod względem właściwości magnetycznych (Ge,Mn)Te jest paramagnetykiem oraz
charakteryzuje się bardzo wysoką opornością elektryczną. W wyniku dodatkowego
wygrzewania wskutek naświetlania wiązką laserową [16], czy też w wyniku
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przepływu prądu elektrycznego, w materiałach tych ma miejsce efekt rekrystalizacji.
W jej wyniku powstaje polikrystaliczny (Ge,Mn)Te wykazujący właściwości
ferromagnetyczne. Jak pokazali autorzy prac [15,16], istnieje możliwość uzyskania
submikronowych

obszarów

ferromagnetycznych

o

zadanej

geometrii

w paramagnetycznej, izolującej matrycy.
2.4 Właściwości transportowe
Efekty transportowe w warstwach Ge1-xMnxTe badane były w zakresie składów Mn
od x=0.01 do x=0.5 jonów manganu. Pomiary przeprowadzone dla tych próbek
dotyczyły

efektu

Halla,

przewodnictwa

elektrycznego

oraz

magnetooporu

w zakresie pól do H=10 kOe i w zakresie temperatur T=4.5–300 K [33,37].
Na podstawie wymienionych pomiarów, autorzy prac sformułowali następujące
wnioski:

a)

b)

Rys. 2.9 (a) Zależność oporu właściwego w funkcji temperatury dla próbek Ge1-xMnxTe dla
koncentracji jonów manganu x=0.24 i x=0.55 [38], (b) pomiary magnetooporu
próbki Ge1-xMnxTe (x=0.01) przeprowadzone w temperaturach T=1.06 K oraz
T=4.2K [33].
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a) Podobnie jak w większości materiałów IV-VI, zaobserwowano spadek
ruchliwości wraz ze wzrostem koncentracji manganu. Efekt ten związany jest
z faktem, iż jony manganu stanowią dodatkowe centra rozpraszania dziur.
b) Oporność tellurku germanu z manganem maleje wraz ze wzrostem
temperatury, przy czym obserwuje się minimum w określonej temperaturze
Autorzy pracy [38] podają, że efekt ten związany jest z obecnością przejścia
ferromagnetyk-paramagnetyk.
c) Zmiana temperatury krytycznej zależy nie tylko od koncentracji jonów
magnetycznych, lecz głównie od koncentracji nośników, która w tych
materiałach jest rzędu p=1021 cm-3.
Ciekawą własnością kryształów Ge1-xMnxTe jest fakt, iż wykazują one silny
anomalny efekt Halla (AHE) podobnie jak ma to miejsce w materiałach III-V takich
jak Ga1-xMnxAs [39,40]. Składowa poprzeczna oporu elektrycznego (kierunek siły
Lorenza) w tych materiałach zależy nie tylko od stałej Halla R0, która związana jest
z koncentracją nośników, lecz także od wypadkowego momentu magnetycznego
będącego efektem sprzężenia nośnik-jon magnetyczny (namagnesowanie M)[41-43]:

ρ xy = R0 B + RS M .

(2.2)

Efekt AHE, który ma miejsce w półprzewodnikach IV-VI z jonami magnetycznymi,
interpretowany jest w literaturze pod względem obecności dwóch mechanizmów
fizycznych odpowiedzialnych za rozpraszania na centrach magnetycznych.
Jeden z nich wyrażony poprzez liniową zależność składowej poprzecznej oporu
właściwego

ρxy

od

oporności

właściwej

opisuje

mechanizm

rozpraszania

na domieszkach magnetycznych wywołany oddziaływaniem spinowego momentu
magnetycznego nośników z spinem jonu magnetycznego (skew scattering).
Drugi opisuje nieklasyczny mechanizm side jump związany z zależnym od spinu
odkształceniem paczki falowej podczas rozpraszania na potencjale domieszki
magnetycznej. Uwzględnienie tych mechanizmów w równaniu (2.2) prowadzi do
związku [43]:

ρ xy = R0 B + a H ρ xx + bH ρ xx 2 ,

(2.3)

gdzie aH i bH oznaczają współczynniki opisujące odpowiednio wkład do mechanizmu
skew-scattering i side jump.
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CZĘŚĆ II TECHNOLOGIA WYTWARZANIA WARSTW
Rozdział 3

Epitaksja z wiązek molekularnych (MBE)

3.1 Stanowisko technologiczne MBE
Jedną z powszechnie stosowanych metod otrzymywania cienkich warstw
półprzewodnikowych jest metoda wzrostu epitaksjalnego. Słowo epitaxis wywodzi
się z języka greckiego i oznacza „na uporządkowanym”. Technika ta bierze swą
nazwę z tego, że wzrost kryształów przeprowadza się w wyniku naparowywania
półprzewodników na podłoże charakteryzujące się uporządkowaną strukturą
krystalograficzną. Kierunek wzrostu hodowanej warstwy jest determinowany
poprzez kierunek ułożenia atomów podłoża. Stosowanie tej metody wiąże się
z możliwością kontrolowania wzrostu materiałów na poziomie pojedynczych
monowarstw atomowych poprzez precyzyjny dobór parametrów (takich jak:
strumienie wiązek molekularnych i temperatura podłoża) określających szybkość
wzrostu warstwy na podłożu.
Przedstawione

w

niniejszej

półprzewodnikowych

warstw

rozprawie

doktorskiej

Ge1-xMnxTe,

wyniki

wyhodowanych

badań
w

dotyczą

układzie

do

epitaksjalnego wzrostu warstw półprzewodników IV-VI zbudowanym w Oddziale
Fizyki Półprzewodników Instytutu Fizyki PAN w Warszawie [44]. Stanowisko
składa się z dwóch części: komory technologicznej oraz śluzy, w której umieszcza się
podłoża przygotowane do wzrostu warstw (Rys. 3.1). W obu częściach aparatury
znajduje się układ pomp jonizacyjnych i turbomolekularnych pozwalający otrzymać
próżnię rzędu p≈10-9 mbara. W części technologicznej zainstalowano komórki
efuzyjne pełniące rolę źródeł wiązek molekularnych materiałów, które w trakcie
procesu są osadzane na podłożu. Budowę typowej komórki efuzyjnej przedstawiono
na rys. 3.2. W tyglu wykonanym z pyrolitycznego azotku boru umieszczony zostaje
materiał źródłowy, który jest podgrzewany za pomocą tantalowego grzejnika
elektrycznego do temperatury sublimacji danego związku. Następnie, po otworzeniu
przesłony strumień molekuł danego materiału zostaje skierowany w kierunku
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manipulatora, na którym umieszczono podstawkę wykonaną z molibdenu (tzw.
moliblok) z podłożem zamocowanym za pomocą roztworu indu z galem.
Dyfraktometr RHEED (działo elektronowe)
ścianki chłodzone
ciekłym azotem
(krio-panele)

podłoże na obracającym się
uchwycie i grzejnik podłoża

miernik strumienia BEP
Beam Equivalent Pressure

zawór próżniowy

Komórki efuzyjne

wziernik

mechanizm
do wymiany
próbek
i komora
oddzielająca

przesłona komórki
efuzyjnej
Ekran
fluorescencyjny
z kamerą CCD
(RHEED)

mechanizm do obrotu uchwytu podłoża
ze zmienną prędkością

Rys. 3.1 Schemat aparatury do epitaksji z wiązek molekularnych.

kołnierz

tygiel
grzejnik

przesłona

Rys. 3.2 Schemat komórki efuzyjnej typu Knudsena.
Sam proces wzrostu jest kontrolowany in situ metodą odbiciowej dyfrakcji
wysokoenergetycznych elektronów (RHEED) [44-50] omówioną w rozdziale 3.2.
Między ścianki obudowy do tzw. kriopanelu wprowadza się ciekły azot w celu
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zmniejszenia ciśnienia gazów rezydualnych wewnątrz komory technologicznej.
Ważnym elementem pozwalającym na dokładne określenie warunków wzrostu
warstwy jest miernik strumieni, który pozwala określić związek między zadaną
temperaturą

komórki

efuzyjnej

a

strumieniem

molekularnym

wyrażonym

w jednostkach ciśnienia. Zasada działania tego urządzenia jest następująca.
Strumień wiązki molekularnej, który dociera do miernika zostaje zjonizowany oraz
zebrany na katodzie. Powstałe na niej wskutek osadzania się zjonizowanych atomów
napięcie jest miarą ciśnienia w komorze. Strumień wiązki molekuł jest przeliczany
na liczbę molekuł padających na podłoże w jednostce czasu Γeff. W przypadku
komórek Knudsena, dla których odległość l między komórką efuzyjną a podłożem
jest znacznie mniejsza niż średnia droga swobodna λ cząsteczek (l / λ << 1) parametr
ten opisuje się równaniem Hertza-Knudsena [46]

Γeff =

Ae ⋅ pv
Ap
= 2.639 × 10 22 e v
2πmk BT
MT

 molekuł 

,
s



(3.1)

gdzie:
Ae – powierzchnia próbki wyrażona w cm2
pv – zmierzone strumień cząsteczek wyrażony w mbarach
M – masa molowa związku (g/mol)
T – temperatura pracy komórki efuzyjnej wyrażona w K
Temperaturowa zależność zmierzonego strumienia wiązek molekularnych wyraża
się następującym wzorem.

pv = e ( B − A / T ) ,

(3.2)

gdzie: A i B oznaczają stałe doświadczalne. Na poniższym wykresie przedstawiono
teoretyczną zależność strumienia wiązki molekularnej wyrażonej w liczbie
osadzonych

monowarstw

na

sekundę

ML/s

dla

różnych

związków

wykorzystywanych w procesie epitaksji. Na podstawie równania (3.1) oblicza się
także gęstość strumienia wiązki padającej na jednostkę powierzchni podłoża
w czasie sekundy. Przy czym dodatkowo uwzględnia się w nim radialne
rozproszenie
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Rys. 3.3 Teoretyczne zależności strumienia cząstek padających na powierzchnię próbki w
jednostce czasu w funkcji temperatury sublimacji (równoważna szybkość wzrostu
warstw w monowarstwach na sekundę). Do obliczeń przyjęto komórki efuzyjne
typu Knudsena, znajdujące się w odległości 10 cm od podłoża [46,51].
cząstek w obrębie naparowywanej powierzchni w zależności od odległości l komórki
efuzyjnej od podłoża. W związku z tym wzór (3.1) przekształca się do następującej
postaci
Γeff =

Ae ⋅ pv
Ap
= 8.4 × 10 22 2 e v
πl 2πmk BT
l MT
2

 molekuł 

.
2
 cm s 

(3.3)

3.2 Warunki wzrostu kryształów GeTe i Ge1-xMnxTe
Próbki Ge1-xMnxTe wytworzono za pomocą aparatury MBE opisanej
w rozdziale 3.1 w przedziale składów manganu od x=0.01 do x=0.25. Materiałem
wykorzystanym na podłoże był monokrystaliczny BaF2 charakteryzujący się
strukturą kubiczną. Kryształ ten jest łupany w postaci cienkich płytek o grubości
ok. 0.5–1 mm a następnie umieszczany w śluzie, z której jest transportowany
w warunkach próżniowych do komory technologicznej. Przed każdym procesem
podłoże wygrzewano w temp. ok. 350 ºC, a następnie schładzano do temperatury
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wzrostu warstwy (zwykle w przedziale T=250-300 ºC). W tym czasie komórki
efuzyjne były rozgrzewane do temperatur parowania poszczególnych związków.
Temperatura pracy komórki GeTe wynosiła ok. T≈500 ºC. Dla komórki Te oraz Mn
temperatura była zmieniania dla każdego procesu w przedziale T=260–350 ºC (tellur)
oraz T=770-880 ºC (mangan). W zależności od czasu hodowania oraz strumienia
wiązki molekularnej manganu otrzymano próbki o różnej grubości (d=0.25-1 µm)
oraz koncentracji jonów manganu. Wyhodowano zarówno materiały amorficzne
(Ge,Mn)Te jak i krystaliczne Ge1-xMnxTe. Dodatkowo, przeprowadzano proces
wygrzewania niniejszych warstw zarówno w komorze technologicznej MBE
jak i w piecu oporowym (po ich wyjęciu z układu do epitaksji). Operacja ta miała
na celu poprawę jakości strukturalnej próbek oraz zmianę własności magnetycznych
i elektrycznych. W tabeli 3.1 zestawiono warunki wygrzewania izotermicznego
przeprowadzonego dla próbek amorficznych (Ge,Mn)Te i monokrystalicznych
Ge1-xMnxTe.

Celem

tego

procesu

była

obserwacja

wpływu

dodatkowego

wygrzewania na szereg właściwości fizycznych poprzez poprawę stechiometrii
w warstwach. Wygrzewanie warstw amorficznych przeprowadzono w celu ich
szybkiej rekrystalizacji, o czym będzie mowa w rozdziałach 7 oraz 8.

Tabela 3.1 Rodzaje wygrzewania izotermicznego warstw krystalicznych Ge1-xMnxTe oraz
amorficznych (Ge,Mn)Te.
Krystaliczne

Zakres

Zakres czasu

temperatur

wygrzewania

w argonie oraz azocie

T=300 – 350 ºC

t=1 – 2 godzin

W próżni

ten sam

t=1 – 2 godzin

W argonie

T=400 ºC

t=1 – 5 minut

W próżni

ten sam

t=1 – 5 minut

Rodzaj obróbki

/ amorficzne
krystaliczne

amorficzne

Czasy wygrzewania warstw amorficznych są o prawie 2 rzędy wielkości krótsze
ze

względu

na

polikrystalicznej.

szybkie,
Analizę

skokowe
stanu

przejście

warstw

(Ge,Mn)Te

powierzchni

próbki

w

trakcie

do

fazy

wzrostu

przeprowadzano metodą odbiciowej dyfrakcji wiązki wysokoenergetycznych
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elektronów (RHEED)[44,45,48]. Metoda ta pozwala na kontrolowanie powierzchni
w trakcie wzrostu warstwy przy użyciu wiązki elektronowej o energii ∆W≈e*U,
gdzie U oznacza napięcie na katodzie, z której emitowane są elektrony. Wiązka
elektronów w próżni padająca w kierunku próbki zostaje od niej odbita pod kątem

α=1-3 º. Następnie pada ona na ekran fluorescencyjny z kamerą CCD umożliwiając
obserwację
dokonywane

obrazu
jest

dyfrakcyjnego.
poprzez

Określenie

pomiar

szybkości

periodycznych

wzrostu

zmian

warstwy

intensywności

charakterystycznych cech dyfraktogramu elektronowego w funkcji czasu.

Działo elektronowe

Ekran fluorescencyjny

próbka

α

manipulator

Rys.3.4 Zasada działania dyfraktometru RHEED.
Na rysunku 3.5 przedstawiono obrazy dyfrakcyjne RHEED dla warstw GeTe oraz
Ge1-xMnxTe. W zależności od warunków hodowania (różne strumienie dodatkowego
telluru) można zaobserwować różne mechanizmy wzrostu tych materiałów
na podłożu BaF2. Każdy z nich opisuje się następująco [44,46]:
a) mechanizm Franka

van

der

Merwe

związany

jest

z

równomiernym

(dwuwymiarowym) wzrostem kolejnych monowarstw;
b) mechanizm Strankiego-Krastanowa, w którym najpierw powstaje warstwa
zwilżająca na podłożu a następnie tworzą się na niej wyspy nanoszonego
materiału;
c) mechanizm Volmera-Webera, według którego krystaliczne wyspy rosną
bezpośrednio na podłożu.
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podłoże

warstwa

Nie
zaobserwowano

a)

b)

c)

Rys. 3.5 Obrazy pochodzące z dyfraktometru RHEED warstw GeMnTe dla kierunku [1-10].
Rysunek (a) przedstawia mechanizm wzrostu Franka van der Merwe, natomiast (b)
Strankiego-Krastanowa. W trakcie hodowania warstw nie zaobserwowano
typowego wzrostu wyspowego bezpośrednio na podłożu.
Ze względu na fakt, iż obserwowane mechanizmy wzrostu w warstwach GeTe oraz
Ge1-xMnxTe mają charakter mieszany, obserwacja oscylacji intensywności obrazu
dyfrakcyjnego RHEED w trakcie wzrostu nie była możliwa.

W niniejszej pracy przedstawiono warstwy spełniające podstawowe kryteria
dotyczące:
a) właściwości

strukturalnych

–

obecność

pików

dyfrakcyjnych,

potwierdzających obecność monokrystalicznej fazy GeTe oraz Ge1-xMnxTe;
b) właściwości

magnetycznych

–

obecność

przejścia

ferromagnetyk-

paramagnetyk;
c) właściwości elektrycznych – jednorodność elektryczna warstw.

Do badań przygotowano głównie próbki zawierające około 10% at. manganu, gdyż
dla znacznie niższych koncentracji Mn doświadczalnie napotkano trudności w
dobrej charakteryzacji własności magnetycznych warstw. Dla próbek zawierających
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powyżej 20% at. jonów magnetycznych obserwowano istotne pogorszenie ich jakości
strukturalnej.
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CZĘŚĆ III CHARAKTERYZACJA STRUKTURALNA WARSTW
EPITAKSJALNYCH GE1-XMNXTE

Rozdział 4

Dyfrakcyjne pomiary rentgenowskie (XRD)

4.1 Charakteryzacja struktury krystalicznej
Pomiary dyfrakcyjne przeprowadzono w temperaturze pokojowej

w Instytucie

Fizyki PAN w Warszawie na dyfraktometrze Siemens D5000. Wszystkie widma
zarówno warstw GeTe jak i Ge1-xMnxTe otrzymano w standardowym układzie
geometrycznym (θ-2θ). Widma analizowane były w układzie trygonalnym [52],
w którym wyznaczana jest główna oś cH komórki heksagonalnej zorientowanej
w kierunku [001]. Następnie przeliczano tą wartość na parametr sieci komórki
romboedrycznej aR stosując transformacje wskaźników ze struktury romboedrycznej
do heksagonalnej (rysunek 4.1). Na rysunku 4.2 przedstawiono przykładowe widmo
dyfrakcyjne dla epitaksjalnej warstwy Ge1-xMnxTe na monokrystalicznym podłożu
izolującym BaF2 (111). Obecność dubletów związanych z liniami warstw Cu: Kα1 oraz
Kα2 potwierdza obecność monokrystalicznej fazy romboedrycznej, której oś wzrostu
znajduje się na diagonali komórki elementarnej (kierunek [111]). Na podstawie
analizy widm badanych próbek stwierdzono także, iż szerokość połówkowa
rentgenowskiej krzywej odbić zmienia się w przedziale ∆ω=300–600 arcsec dla
próbek z koncentracją Mn w przedziale do 10% Mn. Przy czym jej wartość jest tym
większa im więcej jonów manganu zostało wprowadzonych do sieci krystalicznej
GeTe. Dla koncentracji manganu x>0.1 parametr ∆ω osiąga wartość ∆ω≈1000 arcsec.
Zależność parametru sieci aR warstw Ge1-xMnxTe w funkcji koncentracji jonów
manganu (0.01<x<0.12) jest zgodna z regułą Vegarda i danymi literaturowymi
(rys.4.1) [28]. Na wykresie 4.3 przedstawiono dane eksperymentalne opisywanych
próbek, które w zależności od warunków wzrostu wykazują odpowiednio
romboedryczny

bądź

kubiczny

typ

struktury

krystalograficznej.

Zgodnie z diagramem fazowym GeTe-MnTe opisanym w rozdziale 1.2. powyżej
zawartości

ok.

x≈0.2

jonów

manganu,

dystorsja

romboedrycznej

komórki
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elementarnej ulega zanikowi. Komórka elementarna Ge1-xMnxTe ulega stabilizacji
i w temperaturze pokojowej pozostaje w strukturze soli kuchennej.

Tabela 4.1 Zależności parametru sieci aR w funkcji koncentracji manganu.
Zależność Vegarda
Koncentracje Mn (% at.) Referencja
aR(x) = 5.9790 - 0.0014*x
0<x<7
Fukuma [28]
aR(x)= 5.97742 - 0.00152*x
0 < x < 10
ta praca

6.00
IF PAN
Fukuma [28]

5.98
5.96
5.94

aR (Å)

5.92
5.90
5.88
5.86
5.84
5.82
5.80

Ge1-xMnxTe
0

6

12

18

24

30

koncentracja Mn (at. %)
Wykres.4.1 Zależność parametru sieci aR w funkcji koncentracji jonów manganu x. Parametr
cH oznacza zmierzoną oś c komórki heksagonalnej w kierunku [001]. Na wykresie
przedstawiono graficzny sposób opisu struktury romboedrycznej w konfiguracji
sieci heksagonalnej z zaznaczoną (na czerwono) osią cH. Parametr aR oznacza
długość krawędzi komórki romboedrycznej, która została wyliczona z pomiarów
cH.

Intensywność (j. dow.)
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(111)

(222)
BaF2

BaF2

Ge1-xMnxTe

Ge1-xMnxTe

24.8

25.2

25.6

26.0 50

51

52

53

54

2θ (deg)
Rys.4.2 Dyfrakcyjne widmo rentgenowskiej warstwy Ge1-xMnxTe (x=0.05) na podłożu BaF2

Struktura NaCl

450

0

Temperatura podłoża ( C)

(111).

400
350

Struktura
romboedryczna

300

MnTe

250
200
0.00

GeTe

0.05

0.10

0.15

0.20

koncentracja Mn

Wykres.4.3 Diagram fazowy GeTe-MnTe oraz zestawienie wytworzonych warstw
Ge1-xMnxTe z 0<x<0.21. Linię przerywaną narysowano poprzez ekstrapolację
wyników doświadczalnych zestawionych w pracy [18].
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Część z otrzymanych epitaksjalnie warstw Ge1-xMnxTe poddano procesowi obróbki
termicznej w celu poprawy ich jakości krystalograficznej. Wykres 4.4 przedstawia
porównanie

widm

dyfrakcyjnych

próbek

krystalicznych

Ge1-xMnxTe

przed

wygrzewaniem oraz po wygrzewaniu w azocie. Uzyskane dane potwierdzają
poprawę jakości strukturalnej wygrzewanych warstw o czym świadczy wzrost
intensywności dodatkowej fazy krystalicznej przedziale (2θ=53.2º–54º) wygrzanej
warstwy Ge1-xMnxTe. Najprawdopodobniej jest to obszar zubożony w

mangan

(o mniejszej stałej sieci).

(222)

Intensywność (j. dow.)

próbka przed
wygrzewaniem
próbka wygrzewana
(T=300°C , azot)

Linia Cu:Kα1

51.5

52.0

52.5

53.0

53.5

54.0

54.5

55.0

2θ (deg)
Wykres.4.4 Dyfraktogramy (refleks 222) otrzymane dla warstw Ge1-xMnxTe poddanych
procesowi dodatkowego wygrzewania w azocie.
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4.2 Strukturalne przejście fazowe

Pomiary zależności zmiany parametru komórki elementarnej w przedziale
temperatur T=300-700 K przeprowadzono za pomocą

wysokorozdzielczego

dyfraktometru rentgenowskiego firmy Philips X`pert. Układ eksperymentalny
umożliwiał pomiary jednej rodziny płaszczyzn atomowych badanych próbek, stąd
niemożliwe było wyznaczenia parametru aR. Na wykresie 4.5 przedstawiono wyniki
dla próbkek zawierających odpowiednio x=0.04 oraz x=0.01 jonów manganu.
W temperaturze ok. T=675 K zaobserwowano gwałtowna zmiana nachylenia
krzywej cH(T), co związane jest z transformacją struktury romboedrycznej do
struktury soli kuchennej NaCl.

10.67

Ge1-xMnxTe

10.63
10.60

struktura romboedryczna

cH (Å)

10.57
10.53
10.50
10.46
10.43
10.39
10.36

stuktura NaCl
Ge1-xMnxTe /GeTe // BaF2 x=0.04
Ge1-xMnxTe // BaF2
x=0.01

300 350 400 450 500 550 600 650 700

T (K)
Rys.4.5 Zależność parametru sieci cH w funkcji temperatury warstw Ge1-xMnxTe [53].

Rozdział 5
Analizę

Pomiary metodą mikroskopii sił atomowych (AFM)
morfologii

powierzchni

warstw

GeTe

oraz

Ge1-xMnxTe

przeprowadzono w Instytucie Fizyki PAN metodą mikroskopii sił atomowych
w temperaturze pokojowej w powietrzu. Pomiary mikroskopowe powierzchni

38

próbek wykazały obecność płaszczyzn atomowych (111) charakterystycznych dla
struktury

romboedrycznej.

Średnia

kwadratowa

chropowatości

powierzchni

(parametr RMS) badanych materiałów zawiera się w przedziale RMS=1-9 nm dla
badanej powierzchni próbki 10 x 10 µm2. W niniejszej pracy przedstawiono
w szczególności warstwy otrzymane w podobnych warunkach technologicznych
(temperatura podłoża, strumienie molekularne GeTe i Mn), lecz dla różnych wartości
dodatkowego strumienia telluru. Jak zaobserwowano, wartość strumienia wiązki
molekularnej dodatkowego telluru zasadniczo wpływa na jakość powierzchni.
Jej zwiększenie nie powoduje zmiany w chropowatości (parametr RMS), natomiast
wpływa na topografię powierzchni próbki. Na rysunku 5.1 przedstawiono
porównanie

próbek

wyhodowanych

przy

różnych

warunkach

wzrostu.

Na podstawie analizy omawianych warstw potwierdzono obecność płaszczyzn
atomowych (111) dla próbki wyhodowanej dla wyższych wartości strumienia
telluru. W przypadku próbki uzyskanej przy 1.5 razy mniejszym strumieniu telluru,
nie zaobserwowano podobnej faktury na powierzchni. Sugeruje to silną zależność
jakości powierzchni monokrystalicznych od warunków wzrostu warstw Ge1-xMnxTe.

a)

b)

Rys.5.1 Porównanie morfologii powierzchni dwóch warstw Ge1-xMnxTe wyhodowanych w
warunkach różnych strumieni dodatkowego telluru. Rysunek (a) przedstawia próbkę
wyhodowaną przy mniejszym strumieniu I1, natomiast rysunek (b) przy większym I2
(I2>I1).
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a)

b)

Rys.5.2 Porównanie chropowatości dwóch warstw Ge1-xMnxTe wyhodowanych w różnych
warunkach strumieni telluru. Rysunek (a) przedstawia próbkę wyhodowaną przy
mniejszym strumieniu I1, natomiast (b) przy I2 (I2>I1).
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Rozdział 6

Pomiary metodą spektroskopii masowej jonów
wtórnych (SIMS)

Spektroskopia masowa jonów wtórnych (SIMS) jest wysokopróżniową
metodą badania ciał stałych, które poddaje się działaniu wiązki jonów pierwotnych
(zjonizowane atomy cezu). W wyniku wzajemnego oddziaływania bombardującej
wiązki z atomami próbki następuje ich wybicie w kierunku analizatora (spektrometr
masowy).

tej

Dzięki

metodzie

istnieje

możliwość

pomiaru

koncentracji

poszczególnych pierwiastków wchodzących w skład badanej próbki. Wyniki
przedstawione w niniejszej pracy dotyczą warstw Ge1-xMnxTe o podobnym składzie
chemicznym (Ge0.9Mn0.1Te). Koncentracje pierwiastków Ge i Te w funkcji
głębokością były prawie jednakowe w całym przedziale grubości warstwy.
Na wykresie 6. 1 przedstawiono wyniki SIMS dla próbki zawierające ok. 10%
manganu.

GeMnTe // BaF2

GeMnTe // BaF2
Ge
Mn
Te
O

7

Intensywność (c/s)

10

6

10

5

10

4

10

3

10

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

Grubość (µm)

Rys.6.1 Analiza profilowa jonów Ge, Te i Mn przeprowadzona metodą spektroskopii jonów
wtórnych dla warstw zawierających podobne koncentracje jonów manganu
(Ge0.9Mn0.1Te).
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Ze względu na różne warunki wzrostu warstw, rozkład jonów manganu
w niektórych próbkach charakteryzował się pewną niejednorodnością w stosunku
do telluru i germanu, dla których pomiar wykazał ich niezmienną koncentrację
w całym przedziale analizowanej grubości warstwy. Nie stwierdzono jednak
korelacji między stopniem jego domieszkowania a odchyleniem od stechiometrii
w przeprowadzonej analizie profilowej. Charakterystyczne skoki obserwowane przy
powierzchni próbek są efektem aparaturowym (niestabilność wiązki źródła).
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CZĘŚĆ IV

POMIARY WŁAŚCIWOŚCI MAGNETYCZNYCH

Rozdział 7

Pomiary magnetyczne przy użyciu
nadprzewodnikowego interferometru kwantowego
(SQUID)

7.1 Technika pomiarów namagnesowania
Badanie własności magnetycznych przeprowadzono na próbkach Ge1-xMnxTe
z koncentracją jonów manganu w przedziale x=0.05–0.2 oraz koncentracją nośników
(dziur) rzędu p=1021 cm-3. Podstawową część pomiarów wykonano w przedziale
temperatur T=4.5–120 K, w którym znajdują się temperatury krytyczne TC badanych
warstw.

Badania

przeprowadzano

nadprzewodnikowym

interferometrem

kwantowym (SQUID) zbudowanym w IF PAN, charakteryzującym się czułością
pomiaru momentu magnetycznego około 5×10-7 emu. Zakres temperatur pracy tego
urządzenia zawiera się w przedziale T=1.5-300 K (z dokładnością mieszczącą się
w przedziale 0.01–0.1 K). Natomiast przyłożone pole magnetyczne osiąga wartość do
4kOe. Na rysunku 7.1 przedstawiono schemat tego magnetometru.
Urządzenie pomiarowe zbudowane jest z kriostatu wypełnionego ciekłym
azotem, w którym znajduje się drugi kriostat wypełniony helem. W jego wnętrzu
umiejscowiony jest kontrkriostat połączony z kriostatem helowym za pomocą
kapilary. Dodatkowo kriostat ten jest połączony z pompą zasycająca hel
umożliwiając wykonywanie pomiarów w temperaturach do T=1.5 K. Dodatkowo
w okolicy próbki znajduje się opornik o dużej rezystancji – piecyk elektryczny.
Stabilizacja temperatury pracy realizowana jest poprzez kontroler temperatury
LakeShore i

dwa oporniki CERNOX umiejscowione w obszarze ruchu próbki.

Nadprzewodząca cewka (wykonana ze stopu NbZr) generująca jednorodne
zewnętrzne pole magnetyczne usytuowana jest współosiowo z układem niobowotytanowych cewek detekcyjnych. Zarówno cewka nadprzewodząca jak i detekcyjna
są umiejscowione w ekranie ołowianym (nadprzewodnik poniżej 7 K). Głównym
elementem magnetometru jest czujnik SQUIDowy, firmy Cryogenic Consultants,
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znajdujący się w kriostacie w kąpieli helowej, do którego sygnał pomiarowy jest
przekazywany z sąsiedztwa próbki poprzez transformator strumienia indukcji pola
magnetycznego.

Generator WCz

Do komputera

Elektronika czujnika
SQUID-owego

nitka
Silnik krokowy

Do pompy

Płaszcze
próżniowe

Pary helu

Transformator
strumienia
indukcji pola
magnetycznego
Ciekły
hel He4

Ciekły
N2

SQUID

Uchwyt z
próbką
zawieszony
na nitce

Ekran
ołowaniany
Cewka
generująca
pole

Układ
cewek
detekcyjnych

Rys. 7.1 Schemat magnetometru SQUID [54].
Ruch próbki w przestrzeni roboczej (względem cewek detekcyjnych) wykonywany
jest za pomocą silnika krokowego umieszczonego w górnej części układu, który
podnosi bądź obniża uchwyt (rurka kwarcowa wysokiej czystości) z zamocowaną do
niego próbką poprzez połączoną do niego nitkę. Ruch próbki do której przyłożono
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pole magnetyczne, wywołuje zmianę strumienia indukcji magnetycznej w cewkach
detekcyjnych. Zgodnie z prawem Faradaya napięcie generujące się na cewce jest
proporcjonalne do zmiany strumienia indukcji magnetycznej cewki w czasie.
Wywołana tym ruchem siła elektromotoryczna indukcji jest miarą momentu
magnetycznego badanej próbki .
Cewki detekcyjne składają się z dwóch cewek zewnętrznych oraz jednej
wewnętrznej (rysunek 7.2). Cewka wewnętrzna posiada dwa razy więcej zwojów niż
każda z dwóch sąsiednich i nawinięta jest w kierunku do nich przeciwnym
(gradiometr drugiego rzędu).

Cewki
nadprzewodzące

Położenie próbki

Transformator indukcji pola
magnetycznego

Pole magnetyczne H

SQUID

Napięcie (V)

Uchwyt z próbką

Rys. 7.2 Schematyczne przedstawienie transformatora indukcji pola magnetycznego
sprzężonego z układem nadprzewodzących cewek. Strzałkami zaznaczono kierunek
nawinięcia cewek. Napięcie generujące się na cewce jest proporcjonalne do zmiany
strumienia indukcji magnetycznej w czasie.
Dzięki

takiemu

rozwiązaniu,

można

wyeliminować

wpływ

czasowych

i przestrzennych (liniowych) zmian zewnętrznego pola magnetycznego. Na cewkach
nawiniętych na zewnątrz zostanie zaindukowane napięcie w kierunku przeciwnym
do napięcia, które zostaje zaindukowane na cewkach wewnętrznych. Po tej operacji
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sygnał dociera do czujnika SQUID-owego poprzez transformator strumienia indukcji
pola magnetycznego, który ma formę pętli wykonanej z drutu nadprzewodnikowego
(rysunek 7.2). Zmiana strumienia w cewce detekcyjnej indukuje w niej prąd, który
bez strat przepływa do pętli sprzężonej indukcyjnie z obwodem zawierającym złącze
Josephsona. Następnie jest on rejestrowany przez czujnik SQUID, który jest
czujnikiem prądu zmiennego 20 MHz (tzw. rf-SQUID). Zbudowany jest z pętli
nadprzewodzącej z jednym złączem Josephsona (rysunek 7.3), pełniącym rolę tzw.
słabego złącza, czyli obszaru dla którego prąd krytyczny Ic, powyżej którego
niemożliwe jest tunelowanie par Coopera [55] z jednej strony złącza na drugą, jest
znacznie mniejszy od prądu krytycznego nadprzewodnika tworzącego dane złącze.
Ze względu na ograniczony zakres pól magnetycznych (HMAX=4 kOe)
dodatkowe

pomiary

magnetyczne

warstw

Ge1-xMnxTe

przeprowadzono

w Uniwersytecie Maryland w Centrum NAM (Center for Nanophysics and
Advanced Materials) na magnetometrze SQUID firmy Quantum Design o sygnaturze
MPMS XL-7. Układ ten charakteryzuje się zakresem pól magnetycznych do H=70
kOe oraz czułością pomiaru (1x10-8 emu) nieosiągalną dla układu pomiarowego
omówionego na początku rozdziału 7.

Pomiary w zakresie wyższych pól

magnetycznych były niezbędne do analizy krzywych namagnesowania w funkcji
pola magnetycznego, o których będzie mowa w rozdziale 7.2.
7.2 Wyniki pomiarów magnetycznych
7.2.1 Metodyka wyznaczania temperatury Curie
Celem pomiarów magnetycznych warstw półprzewodnikowych Ge1-xMnxTe
było przede wszystkim wyznaczenie ferromagnetycznej (TC) oraz paramagnetycznej
(θ) temperatury Curie tych materiałów. Do opisu własności magnetycznych
materiałów charakteryzujących się porządkiem magnetycznym, najpowszechniej
stosuje się teorie pola średniego [58-60]. Modele pola średniego są szczególnie
użyteczne do opisu układów magnetycznych z długozasięgowymi oddziaływaniami
wymiennymi (duża liczba oddziałujących jonów). Takim układem jest Ge1-xMnxTe.
W wielu materiałach obecność oddziaływań wymiennych różnych znaków czy też
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nieporządek magnetyczny spowodowany np. niejednorodnym rozkładem jonów
magnetycznych powoduje, iż paramagnetyczna temperatura θ jest zwykle większa
od temperatury Curie przejścia ferromagnetyk-paramagnetyk TC≤θ.
Zależność opisująca podatność magnetyczną badanych warstw Ge1-xMnxTe
powyżej

temperatury

wyrażona

TC

jest

prawem

Curie-Weissa

[56-60]

z uwzględnieniem wkładu diamagnetycznego tła:

χ=

gdzie: θ =

M
C
=
− χD ,
H T −θ

(7.1)

2 S ( S + 1) x N
zn J n ;
∑
3k B
n =1

Jn oznacza całkę wymiany pomiędzy centralnym jonem magnetycznym i jonem
magnetycznym znajdującym się w n-tej strefie koordynacyjnej;
zn oznacza liczbę sąsiadów magnetycznych w kolejnych strefach koordynacyjnych;
S

to spin jonu magnetycznego (dla Mn2+ S=5/2);

χ D to podatność magnetyczna związana z diamagnetycznym wkładem
pochodzącym
C=

od

Ng 2 µ B S ( S + 1)
to
3k B

podłoża oraz uchwytu próbki,

2

stała

Curie,

gdzie

N

oznacza

liczbę

jonów

paramagnetycznych przypadających na jednostkę objętości. M oraz H oznaczają
odpowiednio namagnesowanie oraz przyłożone zewnętrzne pole magnetyczne
Wartość stałej Curie wyznaczono doświadczalnie poprzez dopasowanie zależności
(7.2) do danych eksperymentalnych. Na jej podstawie, możliwe było określenie
koncentracji jonów paramagnetycznych. Z kolei do wyznaczenia temperatury
krytycznej TC stosuje się teorię pola średniego, wykorzystując następującą zależność
[28,61]:
M 2 (T ) = M 0

2

10( S + 1) 2  TC − T 

,
3( S + 1) 2 + S 2  TC 

gdzie M0 oznacza spontaniczne namagnesowanie w temperaturze T=0 K.

(7.2)
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Do wyznaczenia wartości TC oraz M0 na podstawie wzoru (7.2) dane doświadczalne
wykreślano w postaci zależności kwadratu namagnesowania w funkcji temperatury
oraz ekstrapolowano liniowy odcinek tej krzywej do zerowej wartości momentu
magnetycznego.

Punkt

przecięcia

prostej

z

osią

temperatury

odpowiada

temperaturze krytycznej TC [28,36]. Ze względu na rozmyty charakter przejścia
magnetycznego,

związany

między

innymi

z

obecnością

nieporządku

magnetycznego, bardziej precyzyjne wyznaczenie temperatury Curie (na przykład
poprzez analizę w obszarze krytycznym) nie było w warstwach Ge1-xMnxTe
możliwe. Dlatego stosowano także inne metody wyznaczania temperatury
krytycznej poprzez:
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Rys.7.3.

M2 (103emu2/cm6)

Ge0.9Mn0.1Te

b)
Analiza

wyników

doświadczalnych

M(T)

uzyskanych

przy

użyciu

nadprzewodnikowego interferometru kwantowego (SQUID) dla warstwy
Ge1-xMnxTe (x=0.1) wygrzewanej w atmosferze argonu w temperaturze T = 350 ºC
(czas

wygrzewania

t=1h).

namagnesowania w funkcji
paramagnetycznej

Rysunek

(a)

temperatury

przedstawia
M(T)

oraz

wyniki
sposób

pomiarów

wyznaczania

temperatury θ poprzez wykreślenie zależności 1/χ=f(T) oraz

ekstrapolacji liniowej części wykresu do zerowej wartości

1/χ. Rysunek (b)

przedstawia sposób wyznaczania temperatury krytycznej TC (komentarz w tekście).
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a) wykreślenie zależności M2=f(H/M) (krzywa Arrota) dla różnych temperatur
w celu wyznaczenia temperaturowej zależności namagnesowania spontanicznego
(ekstrapolacja do H→0) i temperatury Curie TC [62-64];
b) pomiar namagnesowania resztkowego w funkcji temperatury.

7.2.2 Pomiary namagnesowania dla próbek wyhodowanych przy różnych warunkach wzrostu
Ponieważ własności magnetyczne Ge1-xMnxTe silnie zależą od stechiometrii
kryształu wykonano pomiary magnetyczne warstw wyhodowanych przy różnych
strumieniach dodatkowego telluru oraz

manganu [65]. Wytworzone próbki

Ge1-xMnxTe charakteryzują się koncentracją jonów manganu w przedziale
oraz

x=0.07–0.19

koncentracją

p=(1–6)×1021

nośników

cm-3.

Pomiary

namagnesowania były przeprowadzane w przedziale temperatur T=5–120 K
w polach magnetycznych do H=70 kOe.
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Rys.7.4. (a) Namagnesowanie w funkcji temperatury dla warstw Ge1-xMnxTe (x=0.1)
wyhodowanych

dla różnych koncentracji dodatkowego strumienia Te(I) (b)

Zależność kwadratu namagnesowania od temperatury oraz sposób oszacowania
temperatury krytycznej TC (według teorii pola średniego).
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Na rysunku 7.4 przedstawiono krzywe namagnesowania w funkcji temperatury dla
serii warstw Ge1-xMnxTe wyhodowanych przy różnych strumieniach dodatkowego
telluru (rozdział 3) przy czym koncentracja manganu w każdej z próbek wynosiła
x≈0.1. Taka procedura miała na celu zoptymalizowanie warunków wzrostu oraz
poprawę stechiometrii w szczególności pod względem rozmieszczenia telluru w sieci
krystalicznej. W trakcie pomiarów zewnętrzne pole magnetyczne przyłożono
w płaszczyźnie

warstwy. Maksymalna wartość namagnesowania materiału

Ge1-xMnxTe (jon Mn2+ z S=5/2 i g=2) dla koncentracji manganu x=0.1 powinna
wynosić M0=86.7 emu/cm3. Badane warstwy w temperaturze T≈0.15TC wykazują
ok. 35% teoretycznej wartości namagnesowania nasycenia (T=0 K). Tak zaniżony
wkład do fazy ferromagnetycznej może być związany z niejednorodnym rozkładem
jonów Mn lub luk kationowych w objętości całego materiału [65]. Jest to źródłem
nieporządku

magnetycznego

[28]

(obecność

lokalnych

obszarów

antyferromagnetycznych lub paramagnetycznych). Dodatkowy tellur wprowadzony
do kryształu stabilizuje strukturę krystaliczną. Diagram fazowy GeTe i GeMnTe
wskazuje na naturalną termodynamiczną tendencję tych materiałów do wzrostu
niestechiometrycznego. Zbyt duża niestechiometria (nadmiarowy Te) może jednak
prowadzić do lokowania się Te w pozycjach międzywęzłowych, co w konsekwencji
może skutkować kompensacją nośników swobodnych. Jon telluru wbudowany
międzywęzłowo generuje dodatkowe 2 elektrony, kompensując w ten sposób
koncentracje dziur, których źródłem są elektrycznie aktywne wakansje germanowe.
Podobnie działać też może międzywęzłowy mangan i german.
Charakteryzacja właściwości magnetycznych obejmowała także pomiary pętli
histerezy w temperaturze helowej. Zaobserwowano, iż wszystkie badane warstwy
Ge1-xMnxTe wykazują obecność histerezy magnetycznej w temperaturze T=5 K,
co świadczy o obecności fazy ferromagnetycznej. Na rysunku 7.5a przedstawiono
wyniki pomiarów namagnesowania w funkcji zewnętrznego pola magnetycznego
warstw wyhodowanych pod niskim strumieniem dodatkowego telluru (próbka S5)
oraz ok. 1.5 razy wyższym (próbka S1). Pola koercji próbek S1 oraz S5 ma podobną
wartość HC≈300 Oe.
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Rys.7.5 (a) Pętla histerezy magnetycznej dla warstw Ge1-xMnxTe (x=0.1) wyhodowanych
pod niskim strumieniem dodatkowego telluru I=0.9×1011 molekuł/cm2·s (próbka
S5) oraz wysokim strumieniem I=1.25×1011 (molekuł/cm2·s) (próbka S1).Rysunek
(b): zależność namagnesowania resztkowego MR od temperatury dla próbki S1.
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Pozostałość magnetyczna szybko maleje wraz ze wzrostem temperatury ale dopiero
w temperaturze T=80 K jest bliska zeru (rys. 7.5b). Zaobserwowana wartość
temperatury krytycznej warstwy S1 wynosi T=42 K. W temperaturach powyżej
temperatury Curie namagnesowanie resztkowe powinno być równe zeru.
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Wykresy (a) i (b) dotyczą próbki zawierającej x≈0.078, natomiast (c) i (d) dotyczą
próbki zawierającej x=0.19 jonów manganu. Dodatkowe wykres na rysunku (b)
dotyczy zależności kwadratu namagnesowania resztkowego w funkcji temperatury,
natomiast (d) przedstawia zależność znormalizowanego do M2(T=5 K) kwadratu
namagnesowania resztkowego w funkcji temperatury.
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Powyższa obserwacja potwierdza temperaturowo rozmyty charakter przejścia
ferromagnetycznego w warstwach Ge1-xMnxTe. Taka zależność M(T) cechuje także
większość warstw wytwarzanych przez inne grupy badawcze [38,66]. Istotnym
problemem mającym miejsce w badanych materiałach jest także brak nasycenia
magnetycznego nawet w dosyć wysokich polach (H=70 kOe). Na rysunku 7.7
przedstawiono
przeprowadzonych

wyniki
dla

wysokopolowych
warstw

Ge1-xMnxTe

pomiarów
o

różnym

magnetycznych
składzie

jonów

magnetycznych. Obserwowana doświadczalnie wartość namagnesowania dochodzi
do ok. 70% wartości M0 w mierzonych zakresie pól magnetycznych do H=70 kOe.
Przy czym, nie zaobserwowano jeszcze pełnego nasycenia w tym polu. Efekt ten ma
miejsce w całym przedziale badanych składów (x=0.078–0.19). Namagnesowanie
resztkowe próbek charakteryzujących się różnym składem (rysunek 7.8a)) zmienia
się w przedziale od MR=4-54 emu/cm3 w zakresie temperatur T=5–15 K. Natomiast
wartość pola koercji zawiera się w zakresie HC=305-475 Oe. Przy czym
namagnesowanie w polach H=20–70 kOe jest tym większe im większa jest zawartość
manganu. Dla próbki zawierającej ok. 10% at. manganu wartość namagnesowania
w

temperaturze

T=5

K

oraz

w

polu

H=70

kOe

wynosi

M=54 emu/cm3, co stanowi ok. 62% wartości nasycenia M0. Izotermiczne krzywe
namagnesowania wykonane dla próbek z koncentracją manganu x≈0.078 oraz x≈0.19
przedstawiono w postaci tzw. wykresów Arrota (rysunki 7.7b i 7.7d). Wszystkie
zależności M2 (H/M) charakteryzują się dodatnim nachyleniem, przy czym wartość
kwadratu namagnesowania maleje wraz ze wzrostem temperatury w każdej
z badanych próbek. Temperatura krytyczna wyznaczona na podstawie teorii pola
średniego dla próbek zawierających niższy oraz wyższy skład jonów magnetycznych
wynosi odpowiednio TC=33 K dla x=0.078 oraz TC=41 K dla x=0.19. Kwadrat
namagnesowania

nasycenia

maleje

ze

wzrostem

temperatury,

przy

czym

w temperaturze krytycznej TC osiąga wartość bliską zeru. Na rysunku 7.7b i 7.7d
przedstawiono także zależności kwadratu namagnesowania resztkowego M R2
od temperatury dla próbek o różnych składach. Stwierdzono, iż w zależności
od

koncentracji

wprowadzonych

jonów

magnetycznych

do

matrycy

półprzewodnikowej GeTe kształt krzywej MR2(T) ulega zmianie. Zależność kwadratu
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namagnesowania w funkcji temperatury dla próbki zawierająca x=0.19 jonów jest
zbliżona do oczekiwanej dla modelowego ferromagnetyka opisywanego w ramach
teorii pola średniego Weissa. Dla próbki zawierającej x=0.078 jonów magnetycznych
zależność M(T) jest jakościowo inna. Jest to związane z silnym wkładem obszarów
paramagnetycznych

bądź

antyferromagnetycznych

do

całkowitego

namagnesowania. Obecność histerezy w temperaturach powyżej T>50 K świadczy
o tym, że przejście magnetyczne w badanych warstwach ma charakter bardzo
rozmyty, co może sugerować obecność nieporządku magnetycznego w próbce.
W celu usunięcia ewentualnych niejednorodności chemicznych lub elektrycznych
prowadzących do nieporządku magnetycznego w próbkach, przeprowadzono
dodatkowe procesy wygrzewania warstw.
7.2.3 Pomiary namagnesowania wygrzewanych warstw Ge1-xMnxTe
W celu poprawy jakości strukturalnej (usunięcie naprężeń) oraz jednorodności
chemicznej i elektrycznej warstw przeprowadzono proces ich dodatkowego
wygrzewania w argonie lub w próżni w elektrycznym piecu oporowym
(rozdział 3.2).
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Rys.7.8. Namagnesowanie (a) i kwadrat namagnesowania (b) w funkcji temperatury dla
warstw epitaksjalnych Ge1-xMnxTe (x≈0.19). Pomiary wykonano po wzroście oraz
po dodatkowym wygrzewaniu w próżni w warunkach podanych na rysunku.
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Wyhodowane

epitaksjalne

warstwy

Ge1-xMnxTe

umieszczono

w odpompowywanych ampułach kwarcowych. Proces przygotowania warstw do
wygrzewania w atmosferze argonu przeprowadzono podobnie jak w przypadku
próbek umieszczonych w próżni. Następnie w ten sposób przygotowane warstwy
umieszczano w piecu oporowym, w którym przeprowadzono wygrzewanie
w temperaturach T=300–450 ºC w zakresie czasów t=20–90 min. Wyniki
charakteryzacji własności magnetycznych przedstawiono na rys. 7.8 dla próbki
z

koncentracją

manganu

ok.

x=0.19

(TC=42

K).

Pomiary

magnetyczne

przeprowadzono w zakresie temperatur T=5–110 K dla stałego pola magnetycznego
H=400 Oe. Wszystkie badane warstwy charakteryzują się podobnym kształtem
krzywych M(T), z tą różnicą, że w wyniku dodatkowego wygrzewania obserwuje się
spadek temperatury krytycznej TC. Dla próbki wygrzewanej w temperaturze
T=450 ºC w czasie t=20 min jej wartość wynosi TC=34 K.
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Namagnesowanie w funkcji zewnętrznego pola magnetycznego dla warstwy
Ge1-xMnxTe (x≈0.19) wyhodowanej epitaksjalnie oraz poddanej dodatkowym
wygrzewaniom w próżni.
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Próbka wygrzewana w tej samej temperaturze, w czasie 4-krotnie dłuższym
wykazywała dalsze, ale już nieznaczne (∆T≈2 K) obniżenie temperatury przejścia
ferromagnetycznego (TC=32 K) w stosunku do próbki wygrzewanej krócej. Rezultat
ten tłumaczony jest między innymi tym, że w procesie wygrzewania może zachodzić
zmiana koncentracji nośników. Oprócz pomiarów w funkcji temperatury zostały
także

przeprowadzone

pomiary

namagnesowania

w

funkcji

przyłożonego

zewnętrznego pola magnetycznego w temperaturze T=5 K (rys. 7.9). Istotnym celem
tych pomiarów było porównanie wpływu obróbki termicznej na takie parametry
jak pole koercji, remanencja magnetyczna oraz namagnesowanie nasycenia.
Podobnie jak w pozostałych przeprowadzanych pomiarach magnetycznych,
diamagnetyczny wkład pochodzący od podłoża został odjęty. Próbka niewygrzana
oraz wygrzana w czasie t=20 min nie wykazywała nasycenia w zakresie
przyłożonych pól magnetycznych. Dla warstwy wygrzanej w czasie t=80 min
namagnesowanie

zmierzone

powyżej H=0.3

kOe

jest

niższe

w

stosunku

do pozostałych zmierzonych próbek. Dla warstwy wygrzewanej pole koercji uległo
obniżeniu z HR=0.26 kOe do 0.18 kOe, przy czym wartość remanencji uległa
nieznacznemu podwyższeniu od MR=54 emu/cm3 do ok. MR=65 emu/cm3.
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Rys.7.10 Namagnesowanie (a) oraz kwadrat namagnesowania (b) w funkcji temperatury w
polu magnetycznym H= 400 Oe dla próbek Ge1-xMnxTe (x≈ 0.1): po wzroście oraz
po dodatkowym wygrzewaniu w próżni.
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Na uwagę jednak zasługuje fakt, iż dłuższy czas wygrzewania może zasadniczo
wpłynąć na koncentracje defektów i rozmieszczenie jonów w sieci krystalicznej.
Parametr MS dla próbki wygrzewanej najdłużej wynosi MS=93 emu/cm3, co stanowi
56% teoretycznej wartości namagnesownia nasycenia w temperaturze T=0 K. Mimo
zastosowanej procedury wygrzewania, nadal obserwowany jest zaniżony wkład
do

namagnesowania

stanowiący

około

połowę

teoretycznej

wartości

namagnesowania nasycenia. Na rysunku 7.10 przedstawiono wyniki pomiarów
warstwy Ge1-xMnxTe (x≈0.1) wygrzewanej w czasie t=90 min w temperaturze niższej
niż w omawianej wcześniej próbce GeMnTe zawierającej 19% manganu.
Zaobserwowano jakościowo inny wpływ wygrzewania. Temperatura Curie znacznie
uległa istotnemu zwiększeniu (TC=36 K→56 K). Wskazuję to na poprawę
jednorodności magnetycznej i elektrycznej warstwy. Wartość namagnesowania dla
próbki przed wygrzaniem wynosiła M≈61 emu/cm3 w temperaturze T=5 K oraz
w polu magnetycznym H=400 Oe.
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Rys.7.11 Pętle histerezy magnetycznej wykonane dla warstwy Ge1-xMnxTe (x≈0.095): po
wzroście epitaksjalnym (kwadraty) oraz po dodatkowym wygrzewaniu (kółka).
Po dodatkowym wygrzewaniu, zaobserwowano znaczną zmianę kształtu krzywej
namagnesowania M(T) w kierunku przewidywań teorii pola molekularnego
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(rys. 7.10b). Dodatkowo wartość namagnesowania w niskich temperaturach
się

zwiększyła

o

ok.

30%

w

stosunku

do

namagnesowania

próbki

scharakteryzowanej po wzroście, przy czym pola koercji pozostają niezmienne
(rys. 7.11). Wraz ze wzrostem temperatury wygrzewania pozostałość magnetyczna
wzrasta, co jest standardowym wynikiem uzyskiwanym dla wygrzewanych warstw,
niezależnie od składu chemicznego. Niestety, obydwie badane warstwy nadal nie
wykazują tendencji do nasycenia w wyższych polach magnetycznych, podobnie jak
większość wyhodowanych warstw Ge1-xMnxTe. Przeprowadzona procedura obróbki
termicznej warstw znacząco poprawiła jednak otrzymane charakterystyki M(T) oraz
M(H). Zgodnie z oczekiwaniami na skutek tego procesu, nastąpiło zmniejszenie
wkładu

paramagnetycznego

oraz

antyferromagnetycznego

do

całkowitego

namagnesowania warstwy. W sytuacji warstw wygrzewanych w atmosferze argonu,
wyniki pomiarów były bardzo zbliżone do tych otrzymanych na drodze obróbki
cieplnej w próżni.

7.2.4 Anizotropia magnetyczna warstw Ge1-xMnxTe.
Aby

zbadać

anizotropię

magnetyczną

badanych

warstw

Ge1-xMnxTe

przeprowadzono pomiary namagnesowania M(H) oraz M(T) dla różnej orientacji
próbki względem przyłożonego zewnętrznego pola magnetycznego (kierunek
prostopadły oraz równoległy do warstwy). Ciekawą własnością badanych warstw
epitaksjalnych

jest

wykazywanie

wyższych

wartości

namagnesowania

dla

konfiguracji, w której pole magnetyczne jest ustawione w kierunku prostopadłym do
warstwy (rys. 7.12). Efekt ten został także opisany przez autorów prac [10,38,62,67].
Wartość namagnesowania w polu H=1 kOe jest bardzo podobna niezależnie od
kierunku przyłożonego pola. Porównanie kształtu pętli histerezy dla próbki
mierzonej w konfiguracji H || warstwy oraz H⊥warstwy pokazuje zmiany pola
koercji od HC=306 Oe do HC=200 Oe oraz namagnesowania resztkowego od
MR=84 emu/cm3 do MR=57 emu/cm3. Zależność temperaturowa namagnesowania w
zakresie T=5 K-120 K dla próbki Ge0.81Mn0.19Te mierzonej dla dwóch konfiguracji
przyłożonego

pola magnetycznego

jest

przedstawiona

na

rysunku 7.12b).
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W temperaturze T=5 K wartości M(T) wynoszą odpowiednio M(5)=125 emu/cm3
(H⊥warstwy)

oraz

emu/cm3

M(5)=156

(H||warstwy).

Różnicę

ta

(∆M(5)≈31 emu/cm3), związana jest z obecnością w tych materiałach anizotropii
jednoosiowej skierowanej wzdłuż kierunku [111], która wpływa na proces
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(a) Pętle histerezy oraz (b) namagnesowanie w funkcji temperatury dla próbki,
Ge1-xMnxTe mierzonej w 2 konfiguracjach: H ┴ warstwy (kierunek [111] oraz H
|| warstwy (kierunek [1-10]w płaszczyźnie warstwy).
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magnesowania warstw. Problem ten szerzej zostanie opisany w rozdziale 8, w
którym

anizotropia

magnetyczna

badana

będzie

metodą

rezonansu

ferromagnetycznego. W przypadku próbki zawierającej mniejszą koncentracje jonów
magnetycznych

(x≈0.1),

efekt

ten

także

ma

miejsce,

przy

czym

różnica

namagnesowania w temperaturze T=5 K wynosi ok. ∆M(5K)≈7 emu/cm3.
Na podstawie relacji E M = ∫ HdM

opisującej energię namagnesowania próbki

wyznaczono stałą anizotropii magnetycznej (gęstość energii) KA jako różnicę energii
EM namagnesowania próbki dla różnych orientacji pola H:
K A = E M ( H ⊥ ) - E M ( H || ) ,

(7.3)

Wyznaczona wartość tej różnicy w przypadku badanej warstwy Ge0.9Mn0.1Te wynosi
KA= 11.5⋅103 erg/cm3, co odpowiada polu anizotropii HA=2KA/MS≈262 Oe.

7.2.5 Wyniki pomiarów amorficznych warstw a-(Ge,Mn)Te po rekrystalizacji
Amorficzne warstwy GeTe oraz (Ge,Mn)Te charakteryzują się bardzo wysoką
opornością elektryczną [27] i nie wykazują własności ferromagnetycznych [16]
(są paramagnetykami). W GeTe i (Ge,Mn)Te istnieje możliwość bardzo szybkiej,
lokalnej

rekrystalizacji

fazy

amorficznej

(izolującej)

do

polikrystalicznej

(przewodzącej) pod wypływem naświetlania promieniowaniem laserowym a także
w wyniku przypływu prądu elektrycznego. Stwarza to unikatową możliwość
generacji submikronowych obszarów ferromagnetycznych o zadanej geometrii
w paramagnetycznej, izolującej matrycy. Na rysunku 7.14 przedstawiono wyniki
pomiarów namagnesowania M(H) oraz M(T) amorficznej warstwy (Ge,Mn)Te oraz
wyniki dla tej samej warstwy po uprzednim naświetleniu promieniami lasera
impulsowego typu YAG:Nd. Jak wspomniano w rozdziale 2.3 naświetlenie laserem
prowadzi do lokalnej rekrystalizacji. Podczas tego procesu następuje dramatyczna
zmiana własności magnetycznych (rysunek 7.15), która związana jest z pojawieniem
się fazy ferromagnetycznej poniżej TC≈53 K.

60

15

(Ge,Mn)Te x = 0.1
po rekrystalizacji (laser)
amorficzny (Ge,Mn)Te

5
0
1.5
1.0
0.5

-5

3

M (emu/cm )

M (emu/cm3)

10

0.0
-0.5
-1.0
-1.5

-10

-2.0

-0.8

-1.5

-1.0

-0.5

0.0

0.0
H (kOe)

0.5

0.8

1.0

1.5

H (kOe)
Rys.7.14.

Pętle

histerezy

magnetycznej

amorficznej

warstwy

(Ge,Mn)Te

oraz

rekrystalizowanej warstwy (Ge,Mn)Te (x≈0.1).

H = 400 Oe

(Ge,Mn)Te x = 0.1

7

120

po rekrystalizacji (laser )

10

6

8
6
4

80

60

40

20

0

2

TC = 53 K
0

20

40

60

80

100

120

T(K)

po rekrystalizacji (laser)
amorficzny (Ge,Mn)Te

0
0

20

40

60

T (K)
a)
Rys.7.15.

80

100

120

1/χ (103cm3/Oe) emu

M2 (emu2/cm6)

100

M (emu/cm3)

H = 400 Oe

(Ge,Mn)Te x = 0.1

5
4
3
2
1
Θ = 79 K

0
0

20

40

60

80

100

120

T (K)

b)
(a) Porównanie krzywych namagnesowania M(T): kółkami zielonymi oznaczono
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Wartość namagnesowania rekrystalizowanej warstwy w polu zewnętrznym
H=1 kOe, jest o rząd wielkości większa w stosunku do namagnesowania
zarejestrowanego dla tej samej próbki przed procesem jej naświetlania.

7.3 Teoretyczny opis własności magnetycznych

7.3.1 Modelowy opis właściwości magnetycznych warstw Ge1-xMnxTe
Pełny model teoretyczny opisujący własności magnetyczne warstw Ge1-xMnxTe
powinien dać odpowiedź na pytania dotyczące:
a) określenia dominującego mechanizmu (lub mechanizmów) oddziaływań
wymiany pomiędzy zlokalizowanymi spinami Mn;
b) ustalenia magnetycznego stanu podstawowego poprzez analizę możliwych
konfiguracji spinowych jonów magnetycznych w sieci krystalicznej;
c) obliczenia ferromagnetycznej TC oraz paramagnetycznej temperatury Curie θ;
d) obliczenia temperaturowych oraz polowych zależności takich kluczowych dla
magnetyków wielkości termodynamicznych jak namagnesowanie czy ciepło
właściwe.
Analiza przedstawionych pomiarów namagnesowania wskazuje na współistnienie
w warstwach Ge1-xMnxTe zarówno fazy ferromagnetycznej jak i paramagnetycznej,
co związane jest z obecnością nieporządku chemicznego (lub elektrycznego)
w warstwach.
Do opisu warstw badanych w rozprawie zaproponowano model pola średniego
Weissa [56-60] (opis fazy ferromagnetycznej) z uwzględnieniem paramagnetycznego
wkładu do namagnesowania opisywanego zmodyfikowaną funkcją Brillouina
[68-71]. Całkowite namagnesowanie takiego układu magnetycznego wyraża się
następującą zależnością
M ( H , T ) = M F + M p = Nx1Sgµ B B J ( y ) + Nx 2 Sgµ B BJ ( z ),

gdzie:

(7.4)
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BJ ( y ) =

2S + 1
 2S + 1  1
 y 
ctgh 
y −
ctgh 
,
2S
 2S
 2S
 2S 
gSµ B ( H + λMF M )
.
k BT

y=

(7.5)
(7.6)

Zmodyfikowana funkcja Brillouina wyraża się następującym wzorem
BS ( z ) =

2S + 1
 2S + 1  1
 z 
ctgh 
z −
ctgh 
,
2S
 2S  2S
 2S 

(7.7)

dla której parametr z wynosi:
z=

gSµ B H
.
k B (T + T0 )

(7.8)

MF oraz MP oznaczają namagnesowanie nasycenia dla temperatury T=0 K
odpowiednio dla frakcji jonów x1 w obszarach ferromagnetycznych oraz frakcji
jonów x2 w obszarach paramagnetycznych, przy czym x1+x2=x. T0 oznacza parametr
związany z wkładem oddziaływań antyferromagnetycznych, przy czym T0>0. Stała
pola molekularnego λMF określona na podstawie wartości temperatury Curie TC
wyraża się następującym wzorem [57]:

λMF =

3k B TC
.
2
Nx1 Sg 2 µ B S ( S + 1)

(7.9)

7.3.2 Oddziaływanie RKKY
Zebrane dotychczas dane pomiarów magnetycznych półprzewodników
z grupy IV-VI z Mn wskazują na to, iż ferromagnetyzm w tych materiałach jest
indukowany wysoką koncentracją dziur przewodnictwa [1-3]. Sprzężenie wymienne
pomiędzy jonami magnetycznymi a nośnikami zachodzi poprzez mechanizm
wymiany pośredniej poprzez swobodne dziury przewodnictwa i jest opisywane w
ramach modelu RKKY [72-74], w którym siła oddziaływania wymiennego jest
oscylującą funkcją odległości między magnetycznymi atomami. W przybliżeniu
parabolicznej relacji dyspersji całkę tą określa się następującym wzorem [4,75]:
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J RKKY ( Rij ) = N V

gdzie FRK (2k F Rij ) =

2
m * J pd
a s6 k F4

32π 3h 2

sin(2k F Rij ) − 2k F Rij cos(2k F Rij )
( 2k F Rij ) 4

(7.10)

× FRK ( 2k F Rij ),

jest funkcją Rudermana - Kittela, NV

oznacza liczbę dolin energetycznych pasma walencyjnego w równoważnych
punktach strefy Brillouina.

Iij ∝ FRK(ξ)
sin(ξ) - ξ cos(ξ)
FRK(ξ) =
4

Ι ∼F
ij

RK

ξ = 2kFRij
2

ξ

kF = (3π pL/NV)

A

B1
FM

Rys.7.16

B2

FM

AFM

B3

1/3

Rij

Oddziaływanie wymienne RKKY przedstawione w postaci funkcji FRK(Rij) w
zależności od odległości pomiędzy jonami magnetycznymi. Jon centralny A
generuje poprzez sprzężenie p-d polaryzację spinową dziur, która oddziałuje na
jony B1, B2 i B3. Strzałki oznaczają kierunek ustawienia momentu magnetycznego
w

zależności od odległości między atomami Rij. Przedstawiona zależność

odpowiada wysokiej koncentracji nośników p≈1021 cm-3 charakterystycznej dla
Ge1-xMnxTe. Jon B1 to pierwszy sąsiad kationowy atomu centralnego A.
Natomiast m* jest masą efektywną dziur przewodnictwa. Jpd jest całką wymiany
pomiędzy zlokalizowanym momentem magnetycznym a nośnikiem, a kF wektorem
falowym Fermiego. Na rysunku 7.16 przestawiono schematyczny opis mechanizmu
RKKY, w którym zlokalizowany moment magnetyczny A znajdujący się w morzu
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Fermiego indukuje polaryzację spinową elektronów. Niezlokalizowane nośniki
reagują

lokalnie

na

zaburzenie

momentu

magnetycznego

niejednorodnym

(oscylującym) przestrzennym rozkładem gęstości elektronów ze spinem do góry
i

do

dołu.

teoretyczne

Rozważania

dotyczące

własności

magnetycznych

rozcieńczonych układów magnetycznych prowadzone są w ramach hamiltonianu
Heisenberga [4,6,76]:

Hˆ = − ∑ I ( Rij ) Si S j ,

(7.11)

w którym sumowanie odbywa się po wszystkich parach magnetycznych atomów
ulokowanych w węzłach sieci kationowych. I(Rij) uwzględnia także efektywny
zasięg oddziaływania RKKY

I ( Rij ) = J RKKY e

( − λ / Rij )

(7.12)

,

gdzie parametr λ (średnia droga swobodnego przebiegu nośników) w członie
eksponencjalnym określa charakterystyczną skalę odległości. Aby przeprowadzić
obliczenia przy użyciu wzoru (7.11) przyjmuje się atom centralny względem atomów
znajdujących się w kolejnych strefach koordynacyjnych, stąd Rij = R j = a R j / 2 ,
gdzie j oznacza numer kolejnej strefy koordynacyjnej.
Aby bardziej przybliżyć realną sytuację w niniejszych rozważań teoretycznych
włączono także antyferromagnetyczny wkład oddziaływania nadwymiany między
jonami magnetycznymi poprzez niemagnetyczny tellur (Mn-Te-Mn). Zastosowany
opis bazuje na modelu Isinga, w którym spiny losowo rozłożone

w sieci

krystalicznej (fcc) są sprzężone poprzez daleko zasięgowe oddziaływanie RKKY.
Do opisu właściwości magnetycznych Ge1-xMnxTe zaproponowano zmodyfikowany
model RKKY z uwzględnieniem pewnego rozkładu prawdopodobieństwa obecności
zdelokalizowanych

nośników

w

otoczeniu

jonu

magnetycznego

[77-79].

Rozpatrywano dwie sytuacje: opisywany funkcją delty Diraca δ(r-Rj) niefizyczny,
modelowy przypadek odpowiadający sytuacji w której nośniki ładunku znajdują się
dokładnie w miejscu zlokalizowanego spinu. Przypadek ten określa się w literaturze
jako punktowy potencjał kontaktowy [77]. Druga z kolei – rozmyty potencjał
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kontaktowy – dotyczy pewnego rozkładu prawdopodobieństwa obecności nośnika
ładunku w otoczeniu zlokalizowanego spinu, który charakteryzowany jest
niezerowym

parametrem

odchylenia

standardowego

σ.

Wynika

z

tego,

iż w pierwszym przypadku przyjmuje się zerową wartość parametru σ. Ogólnie dla
przyjętych rozważań teoretycznych, model Isinga jest zapisywany w następującej
postaci:

H ij = − J ij (σ ) Siz S zj ,
gdzie

Jij(σ)

opisuje

całkę

wymiany

(7.13)

RKKY

z

uwzględnieniem

rozkładu

prawdopodobieństwa sprzężenia nośnik-jon magnetyczny. Postać całki JRKKY
w przypadku, gdy σ>0 wyraża się wzorem [77]:

J RKKY ( r , σ ) = C3

∞
( ak F ) 4  
1 − x2 1 + x
dx

x
+
ln

2
1− x
π ( 2 k F r ) ∫0  



 × sin( 2 k F rx )ϕ 2 ( x , σ ) ,



(7.14)

2 A32 me
,x=q/(2*kF) natomiast A3 oznacza stałą wymiany z potencjałem
πh 2 a 4
kontaktowym dla przestrzeni trójwymiarowej. Dla punktowego potencjału

gdzie C3 =

kontaktowego, gdzie σ=0 wzór (7.14) przekształca się do następującej znanej postaci

J RKKY ( r , σ = 0) = C3 ( ak F ) 4

sin( 2 k F r ) − 2 k F r cos( 2 k F r )
.
(2k F r )4

(7.15)

Zaprezentowane rozważanie teoretyczne stanowi jeden ze sposobów opisu układów
magnetycznych charakteryzujących się nieporządkiem magnetycznym. Za jego
pomocą możliwe jest opracowanie magnetycznego diagramu fazowego, w którym w
funkcji koncentracji jonów magnetycznych i koncentracji nośników można określić
zależność

TC(x,p),

θ(x,p)

oraz

dominujący

typ

porządku

(ferromagnetyczny, antyferromagnetyczny lub „szkło spinowe”).

magnetycznego
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7.4 Porównanie danych eksperymentalnych z wynikami teoretycznymi
7.4.1 Analiza magnetycznych wyników wysokopolowych
Przedstawione w rozdziale 7.1.1 wyniki doświadczalne dla warstw Ge1-xMnxTe
pokazują, iż badane materiały nie wykazują tendencji do nasycenia nawet w dosyć
wysokich polach magnetycznych. W związku z tym przeprowadzono analizę
teoretyczną opisaną w rozdziale 7.3.1 bazującą na modelu Weissa z uwzględnieniem
wkładu od jonów magnetycznych niesprzężonych ze sobą lub sprzężonych
krótkozasięgowym

oddziaływaniem

antyferromagnetycznym.

Interpretacja

zagadnień związanych z obecnością obszarów nieferromagnetycznych ulega
uproszczeniu dla sytuacji gdy rozpatruje się wpływ wysokich pól magnetycznych,
ponieważ próbka ferromagnetyczna powinna ulec nasyceniu. Liniowa zależność
namagnesowania w funkcji pola magnetycznego świadczy o niejednorodnym
rozkładzie jonów w materiale i może być skutkiem istnienia oddziaływań
antyferromagnetycznych.

Do

badań

wykorzystano

warstwy

Ge1-xMnxTe

charakteryzujące się koncentracjami jonów manganu (x=0.078 i x=0.19) oraz
nośników rzędu p~1021 cm-3. Rysunek 7.17 przedstawia porównanie danych
doświadczalnych zależności namagnesowania w funkcji zewnętrznego pola
magnetycznego dla warstw charakteryzujących się różnym składem jonów
magnetycznych. Doświadczalnie stwierdzono liniową zależność namagnesowania
w funkcji temperatury w

zakresie pól magnetycznych H=10-70 kOe dla obu

badanych próbek (x=0.078 i x=0.19). Oszacowany wkład do namagnesowania
pochodzący od jonów sprzężonych ze sobą poprzez mechanizm RKKY (w zakresie
temperatur T/TC≈0.15–0.61) stanowi ok. 20% wszystkich jonów magnetycznych
w próbce charakteryzującej się nominalną koncentracją manganu x=0.078. Pozostała
ich część nie wykazuje porządku magnetycznego w krysztale. W przypadku
warstwy charakteryzującej się wyższą zawartością jonów manganu, obserwowany
jest ok. 35% procentowy wkład od jonów sprzężonych oddziaływaniem wymiany
w podobnym przedziale temperatur jak to ma miejsce w próbce z x=0.078.
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Rys.7.17. Porównanie krzywych namagnesowania warstw z koncentracją jonów manganu:
(a) x=0.078 oraz (b) x=0.19 z wynikami obliczeń uzyskanych przy użyciu
zależności (7.4). Dopasowanie krzywych namagnesowania M(H) przeprowadzono
dla temperatur T<TC.
Z obu rysunków 7.17a i b wynika jednak, że przyjęte założenia modelowe, nie
wystarczają do pełnego opisu krzywych namagnesowania M(H) zmierzonych
warstw.

7.4.2 Analiza wyników w modelu RKKY z uwzględnieniem rozmytego
potencjału kontaktowego

Opisane w rozdziale 7.3.2 rozważania teoretyczne zastosowano do warstw
Ge1-xMnxTe charakteryzujących się różnymi koncentracjami jonów magnetycznych
(x=0.01–0.12) oraz nośników w przedziale

p=(1–10)×1021 cm-3. Wykorzystując

zależności (7.14) oraz (7.15) przeanalizowano sytuacje, dla których oddziaływania
nośnik-jon magnetyczny mają charakter delty Diraca (σ=0) oraz rozmytej funkcji
Gaussa (σ>0). Szczegółowa analiza teoretyczna dotycząca zmodyfikowanego modelu
RKKY opisana została w literaturze [77]. Rezultaty obliczeń zestawiono na rysunku
7.18.

dla

realistycznych

parametrów

struktury

elektronowej

Ge1-xMnxTe

charakteryzującej się 4 równoważnymi dolinami energetycznymi oraz masą
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efektywną m*=2.8m0 w punkcie L S.B. (rozdział 2.2). Przyjęto także realistyczną
wartość całki Jpd, która dla warstw Ge1-xMnxTe wynosi Jpd=0.6 eV [28].
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b)
Eksperymentalna oraz teoretyczna analiza zależności temperatury krytycznej
Ge1-xMnxTe w funkcji koncentracji jonów manganu (x≤0.12) (a) oraz (b)
koncentracji nośników (dziur) przewodnictwa w przedziale p=(1-10)⋅1021 cm-3.
Kółka i kwadraty oznaczają dane eksperymentalne uzyskane na podstawie analizy
krzywych namagnesowania M(T).

Ponieważ eksperymentalnie stwierdzono silny nieporządek magnetycznych w
badanych warstwach (mały wkład od fazy ferromagnetycznej) uwzględniono
eksponancjalny czynnik zaniku w modelu RKKY, w którym do obliczeń przyjęto
średnią

droga

swobodną

nośników

równą

λ=1

nm.

Dla

włączonego

antyferromagnetycznego oddziaływania nadwymiany poprzez aniony (Mn-Te-Mn) ,
przyjęto wartość całki nadwymiany równą IAF=-8 K dla serii badanych warstw.
Obliczona w takim modelu temperatura Curie warstw Ge1-xMnxTe dobrze zgadza się
z wynikami doświadczalnymi w zbadanym zakresie koncentracji Mn i nośników.
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Rozdział 8 Pomiary rezonansu ferromagnetycznego (FMR)
8.1 Schemat aparaturowy

Niezwykle ważną cechą półprzewodników ferromagnetycznych, która często
decyduje o ich własnościach magnetycznych jest anizotropia magnetyczna [80-82].
W zależności od kształtu próbki oraz kierunku przyłożonego pola magnetycznego
próbka

wykazuje

różne

wartości

namagnesowania,

co

jest

związane

z

anizotropowymi wkładami do magnetycznej energii swobodnej układu [82]. Badania
rezonansu ferromagnetycznego pozwalają na szczegółową analizę anizotropii
magnetycznej materiałów. Pomiary przeprowadzone zostały na

warstwach

półprzewodnikowych Ge1-xMnxTe przy użyciu spektrometru na pasmo X

firmy

Bruker o subskrypcji ESP300E w Instytucie Fizyki PAN w Warszawie. Urządzenie
pomiarowe przedstawione na rysunku 8.1 składa się z następujących elementów:

Blok mikrofalowy

∆Hpp

N

Amplituda

próbka

S
dχ′′/dH

Zasilacz
elektromagnesu

Hr

modulator pola
magnetycznego
Detektor
fazy

H0 (kOe)

Rys.8.1. Schemat układu do pomiarów rezonansu ferromagnetycznego [82] oraz przykładowa
krzywa rezonansowa wyrażona poprzez pochodną składowej absorpcyjnej w funkcji
przyłożonego pola magnetycznego. Oznaczenia ∆Hpp oraz Hr oznaczają
odpowiednio szerokość połówkową linii rezonansowej oraz pole rezonansowe.
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a) bloku mikrofalowego z wnęką mikrofalową
b) elektromagnesu z zasilaczem umożliwiającym precyzyjną kontrolę pola
magnetycznego (blok pola magnetycznego)
c) układu modulacji pola magnetycznego
d) układu detekcji i rejestracji sygnału, którego zadaniem jest wyznaczenie
pochodnej składowej absorpcyjnej (rysunek 8.1).

Do próbki umieszczonej we wnęce rezonansowej (falowód) przykładano pole
magnetyczne HRF o zmiennej częstotliwości za pomocą generatora promieniowania
mikrofalowego

pracującego

w

zakresie

częstotliwości

9.4-9.5

GHz

(blok

mikrofalowy). Stałe pole magnetyczne H0 generowane przez cewki elektromagnesu
było przyłożone w kierunku prostopadłym do HRF. Wartość H0 zmieniano
automatycznie w zakresie H0=0.05–10 kOe za pomocą układu przemiatania pola
umiejscowionego w bloku pola magnetycznego. Dodatkowo w jego skład wchodzi
również hallowski miernik pola oraz układ modulacji stałego pola elektromagnesu
przez

sinusoidalnie

zmienne

pole

magnetyczne,

który

jest

potrzebny

do

wytworzenia sygnału odniesienia do fazoczułej detekcji (blok detekcji). Układ
modulacji

pola

magnetycznego

stosuje

się

w

celu

zwiększenia

stosunku

sygnał/szum. Zbudowany jest on z modulatora pracującego na częstotliwości
νmod=100

kHz

oraz

cewek

modulacyjnych

(zaprojektowanych

w

układzie

Helmholtza), obejmujących z obu stron ścianki wnęki rezonansowej. Modulacja
stałego pola powoduje modulację sygnału mikrofalowego odbitego od wnęki
z próbką. Ponieważ dioda detekcyjna mierzy tylko obwiednię sygnału otrzymujemy
pierwszą pochodną krzywej absorpcji mikrofalowej:

dP dχ ' '
~
,
dH
dH

(8.1)

gdzie P to pochłaniana moc promieniowania mikrofalowego proporcjonalna do
urojonej składowej podatności magnetycznej χ’’. Ta wielkość fizyczna jest mierzona
przez układ detekcji i rejestracji sygnału. Na widmach FMR przedstawiona jest jako
„Sygnał FMR”.
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8.2 Podstawowe zagadnienia związane z analizą wyników doświadczalnych

8.2.1 Warunek rezonansu ferromagnetycznego
Przyłożenie do próbki ferromagnetycznej zmiennego pola magnetycznego HRF o
określonej częstotliwości oraz stałego pola magnetycznego H0 (H0⊥HRF) w
warunkach rezonansu wywołuje precesję oddziałujących ze sobą spinów względem
ich

położenia

równowagi.

W

efekcie

ma

miejsce

pochłanianie

energii

promieniowania mikrofalowego, które związane jest rozszczepieniem poziomów
energetycznych

spinów

(efekt

Zeemana).

Odległość

między

poziomami

energetycznymi odpowiada typowym częstościom Zeemana w zakresie 10 GHz
(pasmo X) dla pola H0≈3.4 kOe. Reguły wyboru ∆m S =± 1 (magnetyczne przejścia
dipolowe)

pozwalają

jedynie

na

przejścia

między

sąsiednimi

poziomami.

Częstotliwość, dla której zachodzi absorpcja promieniowania elektromagnetycznego
wyrażona jest zależnością:

hω = gµ B H r ,

(8.2)

gdzie g oznacza czynnik Landego dla Mn2+ (g=2.0), µB – magneton Bohra natomiast
Hr oznacza pole efektywne, dla którego zachodzi rezonans (pole rezonansowe).
Zależność opisana wzorem (8.2) jest taka sama jak w przypadku opisu rezonansu
paramagnetycznego, przy czym makroskopowy moment wypadkowy traktuje się
tak jakby był skwantowany w polu zewnętrznym.

8.2.2 Efekty związane z kształtem próbki
Anizotropia kształtu próbki jest efektem, który ma miejsce w namagnesowanych
materiałach magnetycznych [83,84]. W próbce wykazującej namagnesowanie
powstaje dipolowe pole rozmagnesowujące, którego wielkość jest zdefiniowana
poprzez współczynniki odmagnesowania Nx, Ny, Nz, dla których zachodzi
następujący związek:

N x + N y + N z = 1 (SI )

,

N x + N y + N z = 4π

(CGS )

(8.3)
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Składowe Hi wewnętrznego pola magnetycznego związane z przyłożonym
zewnętrznym polem magnetycznym H0 i polem rozmagnesowywującym
HD=-NM wyrażają się następującymi zależnościami [57]:

H xi = H x0 − N x M x ,

H yi = H y0 − N y M y ,

H zi = H z0 − N z M z ,

(8.4)

gdzie Mx,My,Mz charakteryzują składowe namagnesowania w trzech kierunkach.
Wykorzystując równanie (8.4) oraz równania ruchu dla momentu magnetycznego

r
r r
dM
= γ ( M × H i ) w statycznym polu magnetycznym, zależność częstości pola
dt
rezonansowego

od

ω0

współczynników

odmagnesowania

wyrażona

jest

następującym wzorem:

ω02 = γ 2 [H 0 + (N y − N z )M ][H 0 + (N x − N z )M ].

(8.5)

Parametr γ jest

czynnikiem rozszczepienia spektroskopowego opisywanego

równaniem γ =

gµ B
. Jego wielkość wyznaczana jest doświadczalnie poprzez
h

określenie czynnika g na podstawie podania zależności kątowej lub temperaturowej
pola rezonansowego Hr. Wzór (8.5) opisuje szczególny przypadek rezonansu,
gdy pole magnetyczne H0 jest ustawione wzdłuż osi ẑ będącej jedną z głównych osi
ferromagnetyka (zdefiniowanego przez tensor współczynników odmagnesowania).
W celu opisu anizotropii kształtu dla dowolnego kierunku przyłożonego pola
magnetycznego, stosuje się także (równoważny) opis własności anizotropowych
z punktu widzenia energii swobodnej ferromagnetyka.

8.2.3 Analiza anizotropii magnetycznej na podstawie opisu energii swobodnej
ferromagnetyka

W celu szczegółowej analizy zależności kątowych pól rezonansowych dla
dowolnych kierunków przyłożonego pola magnetycznego oraz dla dowolnego
kształtu opisanego na podstawie czynników odmagnesowania proponuje się
podejście fenomenologiczne bazujące na analizie energii swobodnej ferromagnetyka
[84-88]. Niniejsze rozważanie teoretyczne stosuje się w celu wyznaczenia
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równowagowego położenia wypadkowego wektora namagnesowania próbki,
którego kierunek jest determinowany poprzez wartość i kierunek przyłożonego pola
magnetycznego z uwzględnieniem wpływu poszczególnych rodzajów anizotropii
magnetycznej.
Energia swobodna zawierająca wkład od zewnętrznego pola magnetycznego
Fh (człon Zeemana), anizotropii kształtu Fd oraz anizotropii magnetokrystalicznej Fa
przedstawia się w następującej postaci [89]:

Ftot = Fh + Fd + Fa ,

(8.6)

gdzie odpowiednie części sumy (8.6) wyrażone są zależnościami

(

)

Fh = − H 0 ⋅ M = − H 0 x M x + H 0 y M y + H 0 z M z ,

(8.7)

1 eff 2
(N x M x + N yeff M y2 + N zeff M z2 ),
2

(8.8)

Fa = K ( m x2 m 2y + m x2 m z2 + m 2y m z2 ),

(8.9)

Fd =

H0x, H0y, H0z oraz Mx, My, Mz oznaczają odpowiednio składowe wektorów pola
magnetycznego oraz namagnesowania. Współczynniki N xeff , N yeff oraz N zeff opisują
nie tylko kształt próbki magnetycznej, lecz także ewentualny wkład związany
z anizotropią jednoosiową [85,86] w określonym kierunku krystalograficznym dając
tym samym wkład do efektywnego namagnesowania. W rezultacie może to
prowadzić do tego, iż relacja opisana równaniem (8.3) nie będzie zachowana,
ponieważ suma składowych czynników odmagnesowania będzie różna od 4̟.
Ostatni człon energii swobodnej dotyczy wkładu anizotropii magnetokrystalicznej,
w którym K oraz mx, my, mz oznaczają odpowiednio stałą anizotropii w określonej
temperaturze oraz kosinusy kierunkowe wektora namagnesowania. Ustalenie
równowagowego położenia wektora namagnesowania w przeprowadzanej analizie
anizotropii magnetycznej polega na określeniu minimum globalnego całkowitej
energii swobodnej ferromagnetyka (8.5) w celu wyznaczenia składowej azymutalnej
θ oraz planarnej φ wektora namagnesowania w zależności od pola magnetycznego
(rysunek 8.2):
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∂Ftot
=0
∂θ

(8.10)

∂Ftot
=0
∂φ

(8.11)

oraz

z

H

θH

M

θ

φ

y

φH

x
Rys.8.2. Sposób rozmieszczenia wektorów namagnesowania oraz zewnętrznego pola
magnetycznego w stosunku do głównych osi badanego ferromagnetyka (warstwy
w płaszczyźnie x-y).
Wyznaczone współrzędne θ oraz φ pozwalają na znalezienie zależności między
częstotliwością rezonansową ω0 oraz pochodnymi cząstkowymi energii swobodnej
Ftot [85-89]
2

∂ 2 Ftot ∂ 2 Ftot  ∂ 2 Ftot 
⋅
−

2
∂θ 2 ∂φ 2  ∂θ∂φ   ω0 
=  ,
M 2 sin 2 θ
γ 

(8.12)

gdzie M oznacza namagnesowanie nasycenia próbki.
8.3 Pomiary monokrystalicznych warstw Ge1- xMnxTe
8.3.1 Wyniki pomiarów zależności pola rezonansowego w funkcji temperatury
Wyniki eksperymentalne uzyskane na podstawie pomiarów rezonansu
ferromagnetycznego (FMR) dotyczą monokrystalicznych warstw Ge1-xMnxTe
z koncentracją jonów manganu x=0.1 oraz x=0.19 w zakresie pól magnetycznych do
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H0=10 kOe. Na rysunku 8.3 przedstawiono widma FMR otrzymane w różnych
temperaturach dla próbki (warstwa epitaksjalna) z koncentracją jonów manganu
x=0.1.

Sygnał FMR (j. dow.)

warstwa Ge0.9Mn0.1Te

4.2 K
9.5 K
18 K
42 K
80 K

θH=0°

T = 300 K

Hr (g=2.0)

0

2

4

6

8

10

H0 (kOe)
Rys.8.3. Sygnał rezonansu ferromagnetycznego w epitaksjalnej warstwie Ge0.9Mn0.1Te//BaF2.
Czynnik g dla temperatury T =80 K wynosi g=2.2.
Pomiary przeprowadzone dla konfiguracji, w której pole magnetyczne przyłożono
w kierunku równoległym do warstw (θH=0º) wykazały czynnik Landego g=2.2
w temperaturach T>>TC. Znacznie przekracza to wartość g=2.0 oczekiwaną dla
jonów manganu Mn2+. Zawyżona wartość g czynnika może mieć związek z silnym
sprzężeniem
Takie

sp-d

przesunięcie

i

wysoką
g-czynnika

koncentracją
(elektronowy

nośników
efekt

(p~1021

Knighta)

cm-3)

[90].

obserwowano

w kryształach SnMnTe z tej samej rodziny półprzewodników półmagnetycznych
[91-93]. Dodatkowo, efekt ten zaobserwowano także dla warstw Ge1-xMnxTe
charakteryzujących się innym składem jonów manganu oraz w warstwach
polikrystalicznych.
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8.3.2 Właściwości anizotropowe warstw Ge1-xMnxTe
W

celu

zbadania
się

charakteryzujących

anizotropii

składem

magnetycznej

jonów

manganu

w

warstw

Ge1-xMnxTe

zakresie

x=0.1–0.19,

przeprowadzono pomiary zależności kątowej rezonansu ferromagnetycznego Hr(θH).
Eksperyment wykonany dla konfiguracji gdy pole magnetyczne było przyłożone
równoległe do płaszczyzny warstwy oraz prostopadłe do płaszczyzny warstwy
wykazał obecność łatwej osi namagnesowania w kierunku prostopadłym do
warstwy [94]. Świadczy o tym położenie linii rezonansu w niższych polach
magnetycznych dla konfiguracji H0⊥ [-110] w stosunku do linii rezonansowej
otrzymanej dla konfiguracji, H0||[-110]. Pomiary FMR zgadzają się z wynikami
pomiarów magnetycznych przeprowadzonych na magnetometrze SQUID (rozdział
7), w których zaobserwowano, że namagnesowanie próbki dla konfiguracji
H0||warstwy jest mniejsze niż dla ustawienia H0⊥warstwy. Związane to jest
z dodatkowym mechanizmem anizotropii prostopadłej w Ge1-xMnxTe. Jej źródłem
mogą być naprężenia termiczne indukowane w ferroelektrycznych warstwach
Ge1-xMnxTe//BaF2, w wyniku dużej różnicy współczynników rozszerzalności
cieplnej podłoża oraz warstwy [46].
Ge0.81Mn0.19Te/BaF2

T = 4.2 K

Hext ⊥ plane

0

1

Sygnał FMR (j. dow.)

Sygnał FMR (j. dow.)

Ge0.9Mn0.1Te // BaF2

Hext II plane

2

3

4

5

6

7

8

9

10

H⊥warstwy
H||warstwy

0

H0 (kOe)
a)

T=4K

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

H0 (kOe)
b)

Rys.8.4. Wyniki pomiarów rezonansu ferromagnetycznego wykonane w konfiguracjach
H0 || warstwy (θH=0º) oraz H0⊥warstwy (θH=90º). Rysunek (a) dotyczy próbki
zawierającej x = 0.1 jonów manganu natomiast rysunek (b) próbki z koncentracją
x=0.19 jonów manganu.
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W rezultacie może to prowadzić do sprzężenia między lokalną dystorsją sieci
krystalicznej oraz namagnesowaniem układu jonów magnetycznych w określonym
kierunku krystalograficznym. Odpowiedni mechanizm mikroskopowy wymaga
jeszcze sprzężenia spinowo-orbitalnego np. w wyniku hybrydyzacji orbitali 3d jonów
manganu ze stanami pasmowymi. Stosując analizę energii swobodnej opisanej
równaniami (8.6) oraz (8.12) podjęto próbę opisu danych doświadczalnych
zależności kątowej pola rezonansowego poprzez zbadanie wkładu poszczególnych
przyczynków anizotropii magnetycznej [95-101]. Relacja wiążąca pole rezonansu Hr
z dodatkowymi wkładami do anizotropii układu wyraża się następującym wzorem
[101] :
2

K
ω 
2 K 2 ⊥ K 4 ⊥ K 4||
K
+
−
) cos 2θ + ( 4 ⊥ + 4|| ) cos 4θ ]
  = [ H r cos(θ H − θ ) + ( −4πM +
M
M
2M
M
2M
γ 
K
2 K 2 ⊥ K 4||
2K
× [ H r cos(θ H − θ ) + ( −4πM +
+
) cos2 θ + ( 4 ⊥ + 4|| ) cos4 θ −
M
M
M
2M
2 K 4|| K 2||
−
].
M
M

(8.13)

anizotropia kształtu

Hr (K2⊥)

K4||

Hr (j. dow.)

Hr (K2⊥,K4||)

H⊥warstwy

H|| warstwy

0

10

20

30

40

50

θΗ (°)

60

70
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90 100

Rys.8.5 Porównanie wyników obliczeń zależności pola rezonansu Hr w funkcji kierunku
przyłożonego pola magnetycznego θH. Linia czarna dotyczy obliczeń bazujących na
energii swobodnej z członem Zemana oraz anizotropią kształtu. Pozostałe linie
przedstawiają odpowiednio obliczenia z uwzględnionym wkładem: anizotropii
jednoosiowej K2┴ (linia niebieska) oraz dodatkową anizotropią kubiczną 4 rzędu K4||
(linia czerwona).
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Odpowiada to wyrażeniu na energię swobodną w postaci [101]:

F = − MH [cos θ cos θ H + sin θ sin θ H cos(ϕ − ϕ H )] − 2πM 2 sin 2 θ −
K 2 ⊥ cos2 θ −

(8.14)

1
1
1
π
K 4 ⊥ cos4 θ − K 4|| (3 + cos 4ϕ ) sin 4 θ − K 2|| sin 2 θ sin 2 (ϕ − ).
2
2
4
4

Stałe anizotropii K2||, K2⊥ określają wkład od anizotropii jednoosiowej odpowiednio
wzdłuż warstwy (kierunek [1-10]) oraz w kierunku prostopadłym do warstwy [111].
Natomiast stałe K4||, K4⊥ oznaczają anizotropię magnetokrystaliczną w dwóch
wzajemnie prostopadłych kierunkach krystalograficznych. Na rysunku 8.6a
przedstawiono wyniki doświadczalne zależności kątowej pola rezonansowego oraz
dopasowaną krzywą Hr(θ). Wyznaczone współczynniki anizotropowe K2⊥, K4|| na
podstawie danych pomiarowych przedstawionych na rysunku 8.6a sugerują,
iż anizotropia kształtu nie jest dominującym efektem w zmierzonej warstwie
( 4πM <

2 K 2⊥
). Przy tak dużym wkładzie K2⊥ nastąpiła jakościowa zmiana kątowej
M

zależności pola rezonansowego Hr(θH).
GeMnTe x=0.15

3.8
2K2⊥/M = 2.1 ± 0.1 kOe
2K4||/Μ = -0.35 ± 0.03 Oe

3.4

4πM = 0.88 ± 0.02 kOe

3.2
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3.0
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Rys.8.6 Wyniki pomiarów zależności kątowej rezonansu ferromagnetycznego przeprowadzone
w temperaturze T=5 K. Rysunek (a) przedstawia zależność pola rezonansowego w
funkcji kierunku pola magnetycznego θH, b) zestawienie krzywych absorpcji dla
różnych wartości kierunku określonego przez kąt θH (T=5 K).
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Zaobserwowany dodatkowy wkład pochodzący od anizotropii 4 rzędu jest znacznie
2 K 2⊥
M

mniejszy od 4πM oraz

natomiast zasadniczo wpływa na wartość pola

rezonansowego dla sytuacji, gdy pole magnetyczne jest ustawione w kierunku
równoległym do warstwy (rysunek 8.6). Pozostałe parametry przyjęto jako
zaniedbywanie małe, ponieważ nie wpływały istotnie na krzywą Hr(θH) dla
analizowanych wyników.
8.3.3 Wpływ dodatkowego wygrzewania na anizotropie magnetyczną warstw Ge1-xMnxTe
Zaobserwowane

doświadczalnie

różnice

między

mierzonym

namagnesowaniem dla konfiguracji H0 ⊥ warstwy oraz H0 || warstwy mają związek
z dodatkowym wkładem anizotropii, która wymusza kierunek namagnesowania
w kierunku prostopadłym do płaszczyzny warstwy.
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Rys.8.7 Rysunek (a) przedstawia widma rezonansu ferromagnetycznego (T=12K) dla
warstwy Ge1-xMnxTe dla konfiguracji gdy pole magnetyczne było ustawione w
kierunku prostopadłym (linia czerwona) oraz równoległym do warstwy (linia
czarna). Na rysunku (b) zestawiono widma FMR zmierzone dla tej samej warstwy
po dodatkowym procesie wygrzewania.
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W celu doświadczalnej weryfikacji roli naprężeń w tym efekcie wykonano pomiary
widma

FMR

dla

warstw

GeMnTe

(x=0.095)

naprężonych

termicznie

i zrelaksowanych przez wygrzewanie. Różnica między wyznaczonymi polami
rezonansu w dwóch kierunkach przyłożonego pola magnetycznego H0 dla próbki
niewygrzewanej (rysunek 8.7a) wynosi ok. ∆Hr≈1 kOe, natomiast w przypadku tej
samej próbki po wygrzewaniu różnica wynosi

∆Hr≈0.2 kOe (rysunek 8.7b).

Duża zmiana ∆Hr w stosunku do warstwy nie wygrzewanej sugeruje zmianę energii
swobodnej

układu

spowodowaną

zmniejszeniem

prostopadłej

anizotropii

magnetycznej w procesie wygrzewania. Bardzo silny wpływ wygrzewania
zaobserwowano także dla temperaturowej zależności pola rezonansowego (wstawki
na rys. 8.7). Pomiary temperaturowe warstwy wygrzanej oraz niewygrzanej
wykazują

zmianę

czynnika

w

g

obszarze

paramagnetycznym

(gniewygrzana - gwygrzana≈0.1).
8.4 Pomiary rekrystalizowanych warstw (Ge,Mn)Te

8.4.1 Wyniki pomiarów zależności pola rezonansowego w funkcji temperatury
W wyniku rekrystalizacji amorficznych warstw (Ge,Mn)Te przy użyciu lasera
impulsowego YAG: Nd nastąpiła

lokalna zmiana własności magnetycznych

amorficznego materiału. Odkrycie to znalazło potwierdzenie w pomiarach
magnetycznych wykonanych przy użyciu magnetometru SQUID. Ponieważ
istotnym problem jest określenie kształtu nowopowstałych ferromagnetycznych
obiektów, przeprowadzono pomiary rezonansu ferromagnetycznego w celu
wyznaczenia

(efektywnych)

współczynników

odmagnesowania

(anizotropia kształtu). W tym celu do badań metodą rezonansu FMR wykorzystano
próbki poddane wygrzewaniu wiązką laserową, których pomiary namagnesowania
omówiono w rozdziale 7. Na rysunku 8.8a przedstawiono widma FMR uzyskane dla
różnych

temperatur

Podobnie

jak

w

w

przedziale

przypadku

badanych

od

T=4.1

warstw

K

do

krystalicznych

T=250

K.

Ge1-xMnxTe

zaobserwowano bardzo duży g-czynnik równy g=2.2. W zakresie niskich temperatur
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(T=4–45 K) obserwowana jest duża zmiana pola rezonansowego ponieważ wkład
anizotropii jednoosiowej do energii swobodnej maleje ze wzrostem temperatury.
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Rys.8.8 Zależność pola rezonansowego w funkcji temperatury dla próbki wygrzewanej
laserem. Rysunek (a) przedstawia widma FMR otrzymane dla różnych temperatur.
Czerwone kropki oznaczają wyznaczone pola rezonansowe. Rysunek (b) przedstawia
zależność temperaturową wyznaczonych pól rezonansowych oraz wyznaczoną na ich
podstawie wartość czynnika g=2.2.

W paramagnetycznym obszarze temperatur (T>TC), pole rezonansowe maleje
i w temperaturze pokojowej osiąga wartość Hr=3050 Oe.

8.4.2 Analiza kątowej zależności pola rezonansowego
Badania zależności kątowej rezonansu ferromagnetycznego przeprowadzono w
temperaturze T=6 K. Zrekrystalizowaną warstwę mierzono w dwóch konfiguracjach
(rysunek 8.9). Pierwsza związana była z

ustawieniem zrekrystalizowanych linii

w kierunku prostopadłym do pola magnetycznego, a druga w kierunku
równoległym do linii pola magnetycznego. Cechą wspólną obu ustawień próbki,
było przyjęcie składowej azymutalnej pola magnetycznego równej zero θH=0º dla
sytuacji, gdy pole zostało przyłożone w kierunku równoległym do warstwy
H0||[-110]. Dla kierunku prostopadłego θ=90º (rys. 8.2). Zależność kątowa widma
FMR dla omawianej warstwy zbadano zmieniając jedynie kąt θH.
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Rys.8.9 Wyniki pomiarów zależności kątowej rezonansu ferromagnetycznego
przeprowadzone w temperaturze T = 6 K. Z lewej strony rysunku oznaczono
konfiguracje, w których mierzona była rekrystalizowana warstwa (Ge,Mn)Te.
Rysunek

8.10

przedstawia

porównanie

wyników

doświadczalnych

wraz

z obliczeniami teoretycznymi, które zostały przeprowadzone na podstawie analizy
minimum energii swobodnej oraz obliczonej zależności pola rezonansu w funkcji
składowej kierunkowej zewnętrznego pola magnetycznego θH. Rozważania
teoretyczne przeprowadzono dla modelu warstwy gdzie Nx=Ny=0, Nz=4̟ (wzór (8.6)
oraz (8.12)). Oznacza to, że przyjęty model obiektu jest nieskończenie szeroki
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w kierunku x oraz y, natomiast infinitezymalnie mały w kierunku osi z dla konwencji
przedstawionej na rysunku 8.2.
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Rys.8.10 Wyniki pomiarów zależności kątowej rezonansu ferromagnetycznego w funkcji
położenia próbki (kąt θH) względem przyłożonego pola magnetycznego. Rysunek (a)
przedstawia wynik pomiaru, dla którego wygrzane laserem linie były ustawione
równolegle do linii pola magnetycznego (dla θH=0º). Rysunek (b) przedstawia wynik
pomiaru dla konfiguracji, w której wygrzane laserem linie ustawiono prostopadle do
przyłożonego pola (dla θH=0º).
Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, iż niezależnie od przyjętej
konfiguracji pomiaru, wartość współczynników odmagnesowania nie zmienia się,
co sugeruje regularny kształt nowopowstałych obiektów (cienkie dyski). Dodatkowo
zaobserwowano wkład pochodzący od anizotropii jednoosiowej, której wartość
wynosi 2Ku/MS=0.32 kOe oraz 2Ku/MS=0.43 kOe dla różnych konfiguracji.
Do obliczeń przyjęto eksperymentalną wartość

czynnika Landego równą g=2.2

otrzymaną na podstawie temperaturowej zależności pola rezonansowego.
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CZĘŚĆ V
Rozdział 9

WŁASNOŚCI ELEKTRYCZNE GE1-XMNXTE
Pomiary własności elektrycznych

9.1 Metodyka pomiarów transportowych

9.1.1 Układ do pomiarów transportowych
Pomiary elektryczne warstw GeTe oraz Ge1-xMnxTe (x≈0.1) przeprowadzono
w zakresie pól magnetycznych do H=15 kOe oraz temperatur T=4.2–300 K. Badano
klasyczny efekt Halla, anomalny efekt Halla, magnetoopór oraz zależność
temperaturową oporu właściwego. Rysunek 9.1 przestawia układ pomiarowy,
na którym przeprowadzono pomiary transportowe [43]. Za pomocą kriostatu {2}
umieszczonego w zbiorniku z

ciekłym helem {1} możliwe było zrealizowanie

wymuszonego przepływu par lub cieczy He (czynnik chłodzący) poprzez
zastosowanie dwóch pomp próżniowych wytwarzających podciśnienie. Chłodzenie
próbki odbywało się dzięki zastosowaniu wymiennika ciepła {e}, natomiast
strumień par czynnika chłodzącego regulowano przy użyciu zaworu trzpieniowego
{f}. Do pomiarów izotermicznych efektu Halla oraz magnetooporu wykorzystano
piecyk oporowy (umieszczony w górnej części wymiennika ciepła {d}), który
pozwala na zwiększenie oraz precyzyjne ustawienie temperatury. Stabilizacja
temperatury wykonywana była za pomocą kontrolera LakeShore DRC-93CA poprzez
czterosondowy pomiar oporu elektrycznego termometru CERNOX. W pomiarach
efektu Halla oraz magnetooporu, magnesem rdzeniowym {4} generowano pole
magnetyczne w zakresie do H=15 kOe. Za pomocą sterowanego komputerowo
kontrolera LakeShore 601 możliwa była zmiana prądu zasilacza bipolarnego
LakeShore 612 generującego pole magnetyczne w cewkach, które mierzone było przy
użyciu hallotronu {c} zasilanego poprzez zasilacz prądu stałego Unitra ZT-980-3.
W trakcie pomiarów przykładano prąd stały za pomocą sterowanego komputerowo
wysokostabilnego źródła prądowego Keithley K220. Następnie mierzono napięcie
Halla Uxy oraz napięcie przewodnictwa Uxx przy użyciu dwóch mierników
Keithley K196 i Keithley K182. Dokładność wykonanych pomiarów związana była
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z niewielkimi zmianami temperatury (∆T=±0.05 K) oraz błędami pomiarowymi
wyznaczanego napięcia przewodnictwa (∆Uxx=±1×10-8 V) oraz napięcia Halla
(∆Uxy=±5×10-8 V). Wszystkie pomiary izotermiczne wykonywane były dla dwóch
kierunków przyłożonego prądu i dwóch kierunków pola magnetycznego. Powyższy
układ autor wykorzystywał głównie do charakteryzacji elektrycznej próbek oraz
pomiarów temperaturowej zależności oporu i efektu Halla. Do pomiarów
anomalnego efektu Halla i magnetooporu wykorzystano także drugi układ z cewką
nadprzewodzącą generującą pole magnetyczne do H=130 kOe.

Rys.9.1 Schemat układu pomiarowego do badań transportowych: {1} – zbiornik helowy, {2} –
kriostat o kontrolowanej temperaturze, {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, {f} – zawór trzpieniowy regulujący przepływ helu [43].
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Pomiary własności elektrycznych wykonywano metodą 6-kontaktową, techniką
stałego

oraz

prądu

stałego

pola

magnetycznego.

Zasadniczym

etapem

przygotowywania warstw GeTe oraz Ge1-xMnxTe do pomiarów elektrycznych było
wykonanie omowych kontaktów indowych. Przy lutowaniu indem stosowano kwas
mlekowy.

Ponieważ

warstwy

Ge1-xMnxTe

są

materiałami niskooporowymi,

wytwarzanie kontaktów nie było problemem. Następnie dolutowywano złote
druciki w celu połączenia ich z uchwytem połączonym z aparaturą pomiarową.
Przed

każdym

pomiarem

prądowo-napięciowej.
napięcie Halla

sprawdzano

liniowość

charakterystyki

Mierzono odpowiednio napięcie przewodnictwa Uxx,

Uxy(H), oraz magnetoopór Uxx(H). W celu obliczenia składowym

tensora oporności właściwej wyznaczono wymiary próbek za pomocą mikroskopu
wyposażonego w stolik przesuwany przy użyciu śrub mikrometrycznych.
Niedokładność pojedynczego pomiaru odległości była równa 0.1 mm.

9.2 Ważniejsze zagadnienia związane z transportem elektronowym

9.2.1 Podstawowa charakterystyka pomiarów elektrycznych
Omówione w rozdziale 7 wyniki pomiarów rozpatrywane były jedynie pod
względem wpływu jonów magnetycznych oraz warunków wzrostu na własności
magnetyczne warstw Ge1-xMnxTe. Szersza analiza związana z badaniem wpływu
nośników elektrycznych na magnetyzm półprzewodników ferromagnetycznych
Ge1-xMnxTe opiera się na pomiarach efektu Halla oraz zmiany oporu w zakresie pól
magnetycznych H=0-15 kOe. Tensor przewodnictwa dla wykonanych pomiarów
transportowych napięcia przewodnictwa elektrycznego oraz Halla (konfiguracja pole
przyłożone prostopadle do warstwy) zapisuje się w następującej postaci [102,103]

 σ xx σ xy 0 


σ ij =  − σ xy σ xx 0  ,
 0
0 σ 0 

gdzie

σ 0 = qnµ =

e 2 nτ - przewodnictwo elektryczne w polu H=0.
m*

(9.1)
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r
r
Wykorzystując relację ρ ij = (σ ij ) −1 dla konfiguracji gdzie I = [ I x ,0,0] oraz B = [0,0, Bz ]
między

związek

składowymi

tensora

oporności

właściwej

oraz

tensora

przewodnictwa wyraża się następująco:

ρ xx =

σ xx
σ + σ xy2

ρ xy =

oraz

2
xx

σ xy
.
σ + σ xy2

(9.2)

2
xx

Zmierzone wartości napięcia przewodnictwa Uxx oraz Halla Uxy pozwoliły
wyznaczyć składową oporności właściwej ρxx,

ρ xx =

dhU xx
,
Il

(9.3)

stałą Halla RH i koncentracje nośników p

RH =

dU xy
1
=
,
qdp
IB

p=

1
,
qR H

(9.4)

gdzie q jest ładunkiem elektrycznym
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Rys.9.2 (a) Oporność właściwa warstwy GeTe w funkcji temperatury, (b) zależność
ruchliwości nośników w funkcji temperatury.
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Związek opisujący zależność ruchliwości (hallowskiej) od składowej przewodnictwa
elektrycznego xx Halla wyraża się wzorem [41]:

µ = RH σ xx .
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Rys.9.3 Zależność oporności właściwej ρxx w funkcji temperatury warstwy Ge0.9Mn0.1Te.

Wszystkie

pomiary

magnetotransportowe

wykonane

były

na

warstwach

epitaksjalnych GeTe oraz Ge1-xMnxTe w zakresie składów jonów manganu x=0.09–
0.12. Na rysunkach 9.2a) oraz 9.3 przedstawiono wyniki pomiarów oporności
właściwej warstwy GeTe oraz Ge1-xMnxTe w funkcji temperatury, z których wynika,
iż obie próbki wykazują metaliczny typ przewodnictwa elektrycznego a ich opór
rośnie ze wzrostem temperatury. Stosunek oporu próbki w temperaturze T=240 K do
resztkowego oporu ρ(0)≈ρ(4K) Ge1-xMnxTe wynosi 1.2, natomiast dla GeTe

ρ (T = 250K )
= 3.6 . Wynika z tego, iż opór elektryczny tellurku germanu
ρ (T = 0)
z manganem praktycznie jest niezależny od temperatury, podobnie jak ma to miejsce
w kryształach Pb1-x-ySnyMnxTe [104]. Głównymi mechanizmami rozpraszania dziur
przewodnictwa w GeTe jest rozpraszanie na defektach rodzimych (luki Ge) oraz
na drganiach sieci krystalicznej. W Ge1-xMnxTe dodatkowo działa mechanizm
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rozpraszania na jonach Mn. Podobnie jak w większości zdegenerowanych
półprzewodników, ruchliwość GeTe maleje ze wzrostem temperatury.
9.2.2 Anomalny efekt Halla oraz magnetoopór
Na rysunku 9.4a i 9.5 przedstawiono wyniki pomiarów anomalnego efektu Halla
oraz magnetooporu dla warstwy Ge0.88Mn0.12Te. Wyznaczona z tych pomiarów
normalna stała Halla R0 prawie nie zmienia się z temperaturą, co odpowiada
metalicznemu przewodnictwu z koncentracją dziur p≈1021 cm-3 (rys. 9.4b). Wszystkie
otrzymane zależności Rxy(H) dla próbki zawierającej x=0.12 charakteryzują się
dodatnim znakiem normalnej R0 oraz anomalnej RS stałej Halla. Poniżej temperatury
przejścia ferromagnetycznego TC jest obserwowana histereza magnetyczna, której
ślady widoczne są także powyżej tej temperatury. Potwierdza to związek
z rozmytym charakterem przejścia ferromagnetycznego w warstwach Ge1-xMnxTe.
W związku z tym nie można było przeprowadzić analizy AHE na podstawie
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Rys.9.4(a) Wyniki pomiarów anomalnego efektu Halla oraz (b) zależność koncentracji
nośników w funkcji temperatury warstwy Ge1-xMnxTe.
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Rys.9.5 Wyniki magnetooporu warstwy Ge0.88Mn0.12Te.
wzoru (2.2) (rozdział 2) ze względu na obecność składowej anomalnego efektu Halla
także w wysokich polach magnetycznych. Podobny efekt zaobserwowano
w pomiarach magnetycznych (SQUID). Ujemny magnetoopór obserwowany w
temperaturach helowych w fazie ferromagnetycznej jest najprawdopodobniej
związany z wyłączeniem przez pole magnetyczne procesów rozpraszania nośników
na fluktuacjach namagnesowania (rysunek 9.5 i 9.6b). Należy także rozważyć
obecność efektu słabej lokalizacji [104,105]. Parametrem ilościowym tego efektu jest
iloczyn k F ⋅ λ , gdzie kF i λ oznaczają odpowiednio wektor falowy na poziomie
Fermiego oraz średnią drogą swobodną nośników przewodnictwa λ. W przypadku
materiałów, w których istotna jest słaba lokalizacja iloczyn k F ⋅ λ zawiera się
w przedziale od 1 do 3 [104]. W zmierzonych warstwach wartość tego iloczynu
znacznie przekracza 1, co nie wskazuje na obecność słabej lokalizacji w Ge1-xMnxTe.
Zaobserwowano także efekt przesunięcia krzywych magnetooporu, których
maksimum

jest

obserwowane

w

polach

odpowiadających

polu

koercji

wyznaczonemu z pomiarów magnetycznych (SQUID) (rys. 9.5, 9.6b i 9.7).
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W wyższych

temperaturach obserwowany jest dodatni (orbitalny) magnetoopór

opisywany w słabych polach kwadratową zależnością ρxx(H).
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Rys.9.6 Wyniki pomiarów: (a) anomalnego efektu Halla oraz (b) magnetooporu uzyskane dla
warstwy Ge0.9Mn0.1Te.

T=5K

∆ρxx/ρxx(0) (%)

M (emu/cm3)

Ge Mn0.1Te

40 0.9
30
20
10
0
-10
-20
-30
0.03
0.02
0.01
0.00
-0.01
-0.02
-0.03
-1000

T = 4.03 K

-500

0

500

1000

H (Oe)
Rys.9.7 Porównanie wyników pomiarów namagnesowania z pomiarami magnetooporu
warstwy Ge0.9Mn0.1Te.
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Pośród wielu zbadanych warstw znalazły się także materiały, w których
zaobserwowano ujemne nachylenie krzywej Uxy(H) (rys. 9.6a), które może świadczyć
o przewyższającym wkładzie elektronów do przewodnictwa elektrycznego.
Przyczyną tego typu zachowania może być ulokowany międzywęzłowo german lub
mangan,

których

Najbardziej

koncentracja

prawdopodobnym

może

wynosić

wyjaśnieniem

tych

nawet

kilka

nietypowych

procent.
własności

elektrycznych i magnetycznych niektórych warstw Ge1-xMnxTe wydaje się istnienie
równoległych kanałów przewodzenia typu p oraz n.
Zaobserwowane w badanych warstwach Ge1-xMnxTe efekty magnetotransportowe (silny anomalny efekt Halla i słaby ujemny magneto-opór)
potwierdzają wcześniejsze obserwacje literaturowe [33,106] i jednoznacznie pokazują
sprzężenie

własności

ferromagnetycznych

i

elektrycznych

obecne

w

tych

materiałach.
Testowe pomiary elektryczne wykonane dla wielu warstw Ge1-xMnxTe
pokazały jednak ich dosyć dużą różnorodność związaną z silnym wpływem
stechiometrii

warstw

hodowanych

w warunkach nierównowagowych.

w

relatywnie

niskich

temperaturach
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PODSUMOWANIE
Przedmiotem rozprawy doktorskiej było otrzymanie oraz zbadanie własności
strukturalnych,

magnetycznych

i

elektrycznych

cienkowarstwowych

półprzewodników półmagnetycznych z grupy IV-VI - Ge1-xMnxTe. Zrealizowano
następujące etapy pracy badawczej.

1.

Wyhodowano

oraz

scharakteryzowano

strukturalnie

i

chemicznie

warstwy

półprzewodnikowe GeMnTe otrzymane w postaci monokrystalicznej, polikrystalicznej
oraz amorficznej w zakresie koncentracji jonów manganu 0<x<0.19.
•

Monokrystaliczne warstwy Ge1-xMnxTe wyhodowano metodą

epitaksji

z wiązek molekularnych (MBE) na podłożu izolującym BaF2 (111).
Przeprowadzono także procesy dodatkowego wygrzewania (po wzroście)
warstw w próżni lub w atmosferze azotu oraz argonu w celu poprawy ich
jednorodności chemicznej i strukturalnej oraz kontroli naprężeń.
•

Amorficzne warstwy (Ge,Mn)Te uzyskano przy wzroście metodą MBE
w niskich temperaturach (T≈200 ºC) a następnie poddano je rekrystalizacji
poprzez wygrzewanie w piecu lub przy użyciu lasera impulsowego YAG: Nd.
W
z

wyniku
fazy

wygrzewania

amorficznej

obserwowano

(nieprzewodzącej,

zmianę

paramagnetycznej)

strukturalną
do

fazy

polikrystalicznej (przewodzącej, ferromagnetycznej).
•

Badania

rentgenowskie

potwierdziły

obecność

przeprowadzone
w

warstwach

w

temperaturze

Ge1-xMnxTe

pokojowej

monokrystalicznej,

romboedrycznej struktury krystalograficznej zorientowanej w kierunku [111].
Pomiary rentgenowskie wykonane w wysokich temperaturach T=300-700 K
wykazały przejście strukturalne ze struktury soli kuchennej do struktury
romboedrycznej w warstwach Ge1-xMnxTe z koncentracją manganu x=0.01
oraz x=0.04.
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2.

Zbadano własności magnetyczne (temperatura Curie, anizotropia magnetyczna)
monokrystalicznych, polikrystalicznych i amorficznych warstw (Ge,Mn)Te.
•

Pomiary

namagnesowania

epitaksjalnych

monokrystalicznych

warstw

Ge1-xMnxTe wskazują na rozmyty charakter przejścia ferromagnetykparamagnetyk (θ≈1.5TC). Całkowite namagnesowanie badanych warstw jest
zaniżone w stosunku do namagnesowania idealnie jednorodnej próbki
ferromagnetycznej i stanowi około 20-50% teoretycznej wartości. Rezultat ten
najprawdopodobniej świadczy o obecności w warstwach lokalnych obszarów
paramagnetycznych (niska koncentracja dziur) lub antyferromagnetycznych
(MnTe). Przypuszcza się, iż ma to związek z niejednorodnością strukturalną
lub elektryczną badanych materiałów.
•

Przeprowadzono analizę wyników eksperymentalnych w modelu pola
średniego

z

oddziaływaniem

wymiennym

RKKY

z

uwzględnieniem

oddziaływań antyferromagnetycznych. Obliczono zależności TC(p) oraz TC(x).
uzyskując dobrą zgodność z eksperymentem dla realistycznych parametrów
struktury elektronowej i drogi swobodnego przebiegu nośników.
•

Badania magnetyczne obejmowały także zbadanie wpływu naprężeń
cieplnych (powstałych w trakcie wzrostu) na anizotropię magnetyczną.
Zaprezentowane

w

rozprawie

wyniki

pomiarów

warstw

półprzewodnikowych Ge1-xMnxTe wskazują na obecność efektywnego pola
anizotropii mającego związek z naprężeniami cieplnymi powstałymi wskutek
różnych współczynników rozszerzalności cieplnej podłoża oraz warstwy.
W efekcie powstałych naprężeń cieplnych łatwa oś namagnesowania
monokrystalicznych warstw Ge1-xMnxTe jest zorientowana w kierunku
wzrostu [111].
•

Na podstawie wyników pomiarów rezonansu ferromagnetycznego dla
warstw GeMnTe przed i po dodatkowym wygrzewaniu stwierdzono
związaną z relaksacją naprężeń powstałych w warstwie zmianę położenia
łatwej osi namagnesownia w kierunku równoległym do warstwy.
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•

Pomiary

własności

magnetycznych

amorficznych

warstw

(Ge,Mn)Te

z koncentracją Mn 10% at. poddanych rekrystalizacji wiązką laserową
potwierdziły zaindukowanie przejścia ferromagnetycznego z TC≈60 K.
Analiza zależności kątowej pola rezonansowego Hr(θ) zrekrystalizowanych
warstw wskazuje na to, iż dominującym typem anizotropii magnetycznej
jest

anizotropia

kształtu

(oś

łatwa

w

płaszczyźnie

warstwy)

w przeciwieństwie do monokrystalicznych warstw Ge1-xMnxTe, w których
dominuje anizotropia jednoosiowa w kierunku prostopadłym do warstwy.
•

Wyniki pomiarów temperaturowych zależności pola rezonansowego warstw
krystalicznych oraz amorficznych GeMnTe wykazały, że czynnik Landego
g odbiega od oczekiwanej (dla izolowanych jonów Mn2+) wartości g=2.0
i zawiera się w przedziale g=2.1-2.2.

3.

Zbadano efekty magneto-transportowe w warstwach Ge1-xMnxTe.
•

Typowo w warstwach Ge1-xMnxTe obserwowano metaliczne przewodnictwo
elektryczne typu p z bardzo wysoką koncentracją dziur p≈1021 cm-3.

•

Wyniki pomiarów magneto-transportowych warstw Ge1-xMnxTe wykazały
obecność w niskich temperaturach silnego anomalnego efektu Halla oraz
ujemnego magnetooporu. Oba efekty wykazują histerezę magnetyczną
i dobrze korelują się z wynikami pomiarów namagnesowania. Stanowią one
przykłady sprzężenia własności elektrycznych i magnetycznych GeMnTe.
W wyższych temperaturach obserwuje się dodatni orbitalny magnetoopór
opisywany kwadratową zależnością w niskich polach magnetycznych.
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