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Előzmények 

Az elektron-elektron kölcsönhatás számos kollektív fizikai jelenségért felelős, mint a 
szupravezetés ferroelektromosság vagy ferromágnesség. Alacsony dimenziós kristályokban az 
elektron-elektron korrelációk erősek, így számos ilyen rendszernek igen gazdag fázisdiagramja 
van. További előnye az alacsony dimenziós rendszereknek, hogy sokszor megoldható elméleti 
modellek léteznek a leírásukra. 

Kétdimenziós szerves töltésátviteli sókban a donor molekulák rétegesen rendeződnek. A 
kristályok lapos szerves molekulákból épülnek fel. Ezen molekulák elektronpályái átfednek és 
részben töltött nívókat hoznak létre. Így a kristályokban kialakulhatnak vezető síkok, melyeket 
egy atomi réteg vastag anionrétegek választanak el egymástól.  A molekula alakjának 
anizotrópiája az elektromos és mágneses tulajdonságokban is megnyilvánul. 

A szerves töltésátviteli sók egy nagy csoportját képezik a BEDT-TTF (Bis-ethylenedithio-
tetrathiafulvalene, C10H8S8) alapú kristályok. A BEDT-TTF molekulák különböző módon 
rendeződhetnek. Ez a rendeződés és a pontos kristályszerkezet erősen befolyásolja egyes 
kristályok fázisdiagramját. A szerves kristályok egyik nagy előnye a kölcsönhatások könnyű 
hangolhatósága, akár kisebb szerkezeti változtatásokkal (úgynevezett kémiai nyomással), akár 
külső hidrosztatikus nyomással. 

κ-(BEDT-TTF)2Cu[N(CN)2]X, X=Cl, Br, (innetől κ-ET2-X) kristályokban, a BEDT-TTF molekulák 
dimerekbe rendeződnek. Minden dimeren egy lyuk található, és az elektronsáv félig töltött. A 
félig töltött sáv döntő szerepet játszik a fázisdiagram kialakításában. A kristályok nyomás 
hatására  Mott fém-szigetelő átalakuláson mennek át. Alacsony hőmérsékleten a κ-ET2-Cl 
antiferromágnesesen rendeződik, míg κ-ET2-Br szupravezető lesz. A szupravezető alapállapot 
úgy is elérhető, hogy a κ-ET2-Cl kristályt 30 Mpa nyomás alá helyezzük. 

  



Antal Ágnes PhD tézisfüzet 2011 

4 
 

Célkitűzések 

A dolgozatom két témára koncentrál. Kutatásom jelentős részét kétdimenziós szerves 
vezetőkön végeztem, de egy berlini kék analóg anyagon is végeztem méréseket. 

A κ-ET2-X (X=Cl, Br) anyagcsalád vizsgálatát annak gazdag fázisdiagramja motiválta.  Annak 
ellenére, hogy ezen kristályok több mint 30 éve állnak a kutatások középpontjában, a rétegek 
közötti csatolás szerepe és a szupravezető alapállapot természete máig nem ismert. A 
kutatásaim fő célja a rendszerek kétdimenziós viselkedésének vizsgálata volt. Annak ellenére, 
hogy a rétegek közti csatolásnak fontos szerepe lehet az alapállapot kialakulásában, a legtöbb 
elmélet ezt nem veszi figyelembe. 

Magas hőmérsékleten, 50 K és 300 K között, a κ-ET2-X anyagok rossz fémként viselkednek. 
Célom ebben a hőmérséklettartományban a spinek rétegek közti átugrálási frekvenciájának 
meghatározása.  A teljes magas hőmérsékleti fázisdiagramon, különböző nyomásokon és 
hőmérsékleteken vizsgáltam, hogy a spintranszport mennyire kétdimenziós. A nyomás 
függvényében történő mérések fontosak a különböző kölcsönhatások szerepének 
feltérképezésében. 

Alacsony hőmérsékleten, TN=23 K alatt a κ-ET2-Cl kristály antiferromágnesesen rendeződik. Az 
antiferromágneses rezonanca leírásánál fontos szerepe van a Dzsalosinszkij-Moriya 
antiszimmetrikus kicserélődésnek. Ebben a tartományban célom az antiferromágneses 
rezonancia szög- és térfüggésének feltérképezése és a fontos kölcsönhatások nagyságának 
meghatározása volt. Az antiferromágneses tartományban a kölcsönhatások vizsgálata lehetővé 
teszi annak eldöntését, hogy mennyire erős a mágneses csatolás a szomszédos rétegek között.  

A Néel-hőmérséklet felett a κ-ET2-Cl kristályban antiferromágneses fluktuációk figyelhetőek 
meg. Ezen fluktuációk hőmérséklet- és mágnesestér-függését vizsgáltam. A mérések célja annak 
vizsgálata volt, hogy ezen fluktuációk mennyire függetlenek a szomszédos rétegekben, 
mennyire kétdimenziósak. 

Kutatásaim másik fele a berlini kék analóg RbMn[Fe(CN)6]·H2O-ra koncentrált. Ebben az 
anyagban töltésátviteli átalalkulás következik be a magas hőmérsékltű Mn2+-Fe3+ és az alacsony 
hőmérsékletű Mn3+-Fe2+ fázisok között.  Célom ezen átalakulás vizsgálata elektronspin- 
rezonancia mérésekkel. 
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Kísérleti módszerek 

Méréseim során kis- és nagyfrekvenciás elektronspin-rezonancia (ESR) méréseket végeztem. Az 
alacsony frekvenciájú mérések egy a kereskedelemben kapható Bruker ELEXSYS E500 
spektrométeren zajlottak. A nagyfrekvenciás méréseket a 111-420 GHz 
frekvenciatartományban Budapesten (Budapesti Műszaki Egyetem, Fizika Tanszék) és Lausanne-
ban (École Polytechnique Fédérale de Lausanne) végeztem. A két egyetemen található 
spektrométerek házi fejlesztésűek, a felépítésük hasonló, nagyérzékenységű méréseket tesznek 
lehetővé. A nagyterű ESR berendezésekben nyomás alatt is lehetőség van mérések végzésére, 
melyet egy 1.6 GPa-ig használható nyomáscella tesz lehetővé . 

Új tudományos eredmények (tézispontok) 
 

I. Kifejlesztettem egy a vezetési elektronok mágneses rezonenciájára (CESR) épülő eljárást 
a rétegek közti spinátugrálási frekvencia mérésére olyan kristályokban, melyek elemi 
cellája két kristálytanilag különböző réteget tartalmaz. Megmutattam, hogy κ-
ET2CuN(CN)2X, X=Cl, Br (innetől κ-ET2-X) kristályokban a spintranszport erősen 
kétdimenziós. A spinek rétegek közti átugrálási frekvenciája körülbelül 2*108 Hz. A 
spinek több nanomásodpercig egy rétegben diffundálnak, mialatt néhány tized 
mikrométer utat tesznek meg.  

II. Feltérképeztem a rétegek közötti spinátugrálási frekvenciát a κ-ET2-Cl teljes nyomás-
hőmérséklet fázisdiagramján. Megmutattam, hogy magas hőmérsékleten e frekvencia 
korrelál az alacsony hőmérsékletű alapállapottal. A κ-ET2-Cl anyagban a frekvencia 
légköri nyomáson már szobahőmérsékleten is alacsony és tovább csökken, ahogy 
lehűlve a Mott-átmenethez és a szigetelő alapállapothoz közeledünk. Ezzel ellentétben, 
a κ-ET2-Cl anyagban nyomás alatt, illetve a κ-ET2-Br anyagban légköri nyomáson a 
rétegek közötti spinátugrálási frekvencia gyorsan nő ahogy az alacsony hőmérsékletű 
szupravezető fázishoz közeledünk.  

III. Κ-ET2-Cl kristályban megmértem az antiferromágneses rezonancia szögfüggését és 
értelmeztem azt. Több mágneses tér orientációban megfigyeltem mind a négy 
elméletileg megjósolt rezonanciamódust. A rezonanciamódusok szimulációjából az 
izotrop kicserélődés, antiszimetrikus Dzsalosinszkij-Moriya és a rétegek közti gyenge 
csatolási konstansok meg lettek határozva. A rétegen belüli és a rétegek közti csatolás 
aránya 105-106. 
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IV. A κ-ET2-Cl kristályban antiferromágneses fluktuációkat figyeltem meg a Néel- 
hőmérséklet felett. Megmutattam, hogy a fluktuációkat a Dzsalosinszkij-Moriya 
kölcsönhatás okozza, azok erősen kétdimenziósak és függetlenek a szomszédos 
rétegekben. A fluktuációk a  Dzsalosinszkij-Moriya-vektorra merőleges síkban fekszenek, 
és nőnek növekvő mágneses térrel. Megmutattam, hogy a korábbi eredményekkel 
ellentétben, a háromdimenziós rendeződéshez tartozó Néel-hőmérséklet nem nő a 
külső mágneses tér növelésével. 

V. A berlini kék analóg RbMn[Fe(CN)6]·H2O anyagot tanulmányoztam ESR 
spektroszkópiával. Ez a kristály töltésátrendeződési átmenetet mutat, ami akár 
alkalmazások szempontjából is fontos lehet. Hibákhoz kapcsolodó szuperparamágneses 
klasztereket figyeltem meg. Ezek a klaszterek gyengén csatoltak a kristályhoz. A tömbi 
minta jelét semmilyen hőmérsékleten nem találtam meg, amelynek oka gyors 
spinrelaxáció lehet. Azt inditványozzuk, hogy magas hőmérsékleten is a Mn2+-Fe3+ 
ionállapot tartalamaz valamennyit az alacsony hőmérsékletű  Mn3+-Fe2+ ionállapotból. 

A tézispontokhoz kapcsolódó tudományos közleményeim: 
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and temperature dependence of interlayer spin diffusion and electrical conductivity in 
the layered organic conductors κ-(BEDT-TTF)2Cu[N(CN)2]X,  (X=Cl, Br), Phys. Rev. B 84, 
075124 (2011) 

2. Á. Antal, A. Jánossy, L. Forró, E.J.M. Vertelman, P.J. van Koningsbruggen and P.H.M. van 
Loosdrecht, Origin of the ESR spectrum in the Prussian Blue analogue 
RbMn[Fe(CN)6]H2O, Phys Rev B 82, 014422 (2010) 

3. Á. Antal T. Fehér, B. Náfrádi, R. Gaál, L. Forró, A. Jánossy, Measurement of interlayer 
spin diffusion in the organic conductor κ-(BEDT-TTF)2Cu[N(CN)2]X, X=Cl, Br, Physica B, 
405, 10.1016, (2010) 

4. Á. Antal, T. Fehér, A. Jánossy, E. Tátrai-Szekeres, F. Fülöp, Spin Diffusion and Magnetic 
Eigenoscillations Confined to Single Molecular Layers in the Organic Conductors κ-
(BEDT-TTF)2Cu[N(CN)2]X, (X=Cl, Br), Phys. Rev. Lett. 102, 086404 (2009) 
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