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Bevezet®

PhD munkámat Jánossy András vezetésével végeztem. Három témakörrel foglalkoztam:
m¶szerfejlesztéssel, valamint egy magash®mérséklet¶ szupravezet® alapanyag (YBa2Cu3O6,
YBCO) illetve egy szerves töltésátviteli só (ET2MnCu[N(CN)2]4) mágneses tulajdonságai-
nak vizsgálatával. Ezek a témák sok ponton kapcsolódnak egymáshoz, mégis határozottan
elkülöníthet®ek.
A m¶szerfejlesztés tartalmában és jellegében is különbözik kétdimenziós anyagok mág-

neses szerkezetének vizsgálatától, azonban a kísérletes munkának szerves velejárója. Ez
talán a leghatékonyabb módja, hogy a kutató megismerje eszközei teljesít®képességének
határát, és a lehetséges instrumentális hibákat.
A két vizsgált mágneses rendszer mutat hasonlóságokat: mindkett® kétdimenziós, akti-

vált vezetést mutat és antiferromágnesesen korrelált. A különbségek azonban jelent®sek,
és a két témát külön fogom tárgyalni. A két vizsgálat során talán a legnagyobb kölünb-
séget mégis a körülmények jelentették. A magash®mérséklet¶ szupravezet® alpanyaggal
a kutatócsoportban évek óta foglalkoztak, ami jelentett könnyebbséget is, nehézséget is:
kitaposott úton indulhattam, de komoly lemaradásból. Ezzel szemben a szerves töltésát-
viteli só, egy abszolút rendhagyó szerkezet, röviddel a szintetizálása után kaptuk meg, és
az alapvet® karakterizáló méréseken kívül senki sem vizsgálta még a tulajdonságait.
Dolgozatom felépítése a következ®: Az els® fejezetben munkám irodalmi er®zményeit

ismertetem. A magash®mérséklet¶ szupravezet® esetében a fázisdiagramnak az általam
vizsgált tartományára koncentrálok, mivel a téma teljes irodalma szinte áttekinthetetlenül
b®. A töltésátviteli só esetében újszer¶ szerkezete miatt nehezebb körülhatárolni a releváns
irodalmat, így az irodalmi áttekintés rövidebb, és sokkal több hivatkozás került az ered-
ményeket tárgyaló hatodik fejezetbe. A második fejezetben az elektron spin rezonancia
alapfogalmait vezetem be, majd külön foglalkozok az YBCO-ba ágyazott gadolínium ion
spektrumával. Ezt a szerkezetet Jánossy András és kutatócsoportja évek óta vizsgálta
és a felhalmozott ismeretek alapozták meg az én munkámat is. A harmadik fejezet-

ben a m¶szerfejlesztést és eredményeit mutatom be. Az ezzel kapcsolatos irodalmat a
fejezet elején tárgyalom. A fejezet végén fogalmazom meg az els® tézist. A negyedik

és ötödik fejezet az YBCO, magas h®mérséklet¶ alapanyaggal foglalkozik. A negyedik
fejezetben a kísérleti adatokat ismertetem, az ötödik fejezetben pedig eredményeimet mu-
tatom be. Ezekhez a fejezetekhez kapcsolódik három tézis. A hatodik fejezet foglalkozik
az ET2MnCu[N(CN)2]4 töltésátviteli sóval. Itt is el®ször külön a kísérleti adatokat majd
a következtetéseket ismertetem. A fejezethez két tézispont kapcsolódik.
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1. Irodalmi áttekintés

Doktori munkám során két alacsonydimenziós, antiferromágnesesen korrelált anyagot vizs-
gáltam. Az YBa2Cu3O6 egy magash®mérséklet¶ szupravezet® alapanyag: dópolással a
kristályszerkezetbe töltéshordozókat (lyukakat) bevíve egy kritikus dópolás felett magas-
h®mérséklet¶ szupravezet® állapot alakul ki. Munkám során az alacsony dópolási tarto-
mányában, nem szupravezet® mintákon végeztem méréseket. Másrészt tanulmányoztam
az ET2MnCu[N(CN)2]4 mágneses töltésátviteli sót.
Dolgozatom elején áttekintem a vizsgált anyagok irodalmát. A réz-oxid magash®mérsék-

let¶ szupravezet®k esetében az alacsony dópolási tartományra és az YBa2Cu3O6+δ anyagra
koncentrálok (δ az oxigén dópolás mértéke). Rövid általános bevezet® után el®ször az el-
méleti és numerikus eredményeket ismertetem. A kísérleti eredmények tárgyalása el®tt
külön fejezetben foglalkozom a kristályszerkezettel és néhány, a mintákat érint® részlettel.
A töltésátviteli só bemutatását is egy általános bevezet®vel kezdem, majd az általam

vizsgált anyag irodalmi el®zményeit tekintem át.

1.1. Magas h®mérséklet¶ szupravezet®k

1.1.1. Történeti bevezet®

Amagas h®mérséklet¶ szupravezetést 1986-ban fedezte fel Bednorz és Müller [1] La-Ba-Cu-O
anyagok vizsgálata során. A felfedezést követ®en a kutatások soha nem látott lendülettel
indultak be. Az általuk leírt 30 K körüli átalakulási h®mérsékletet (Tc) hamar megdöntöt-
ték újabb szupravezet®k: La2−ySryCuO4 (LSCO), maximális T c = 40 K, YBa2Cu3O6+δ

(YBCO), maximális T c = 92 K [2] és Bi2Sr2Ca2Cu3O10+δ (BiSCO-2223) T c = 107 K [3].
A korai kísérleteket nagyon megnehezítették a minta-el®állítási problémák. Magas h®-

mérséklet¶ szupravezet®t alapvet®en könny¶ készíteni; a jelenség igen robosztus, így az
alkotóelemeket összekeverve és felhevítve el®állítható egy a megfelel® h®mérsékleten er®s
diamágnességet mutató anyag. Azonban tiszta, jó min®ség¶ mintákat el®állítani nagyon
nehéz mivel az alkotók általában magas olvadáspontú, olvadékként igen agresszív anyagok.
Az YBCO esetében a kristálynövesztés problémáját 1995-ben oldották meg [4]. Dolgo-
zatomban magas h®mérséklet¶ szupravezet®k alatt a réz-oxid szupravezet®ket értem. A
2006-ban felfedezett és azóta látványos tudományos érdekl®dést kiváltó vas alapú szupra-
vezet®kkel nem foglalkozom.

1.1.2. Általános szerkezet és fázisdiagram

A magas h®mérséklet¶ szupravezet® anyagok réteges szerkezet¶ek. A kétdimenziós (2D)
réz-oxid síkok közös elemnek bizonyultak minden anyagban és egyértelm¶en ez a struktúra
felel®s a magas h®mérséklet¶ szupravezetés kialakulásáért. A sztöchiometrikus alapanya-
gokban a vezetési sáv félig töltött és az alapállapot antiferromágnesesen rendezett Mott
szigetel®. A síkok Cu2+ ionjai között az oxigéneken keresztül m¶köd® szuperkicserél®-
dés igen er®s, J > 100 meV [5], így az antiferromágneses fázis megjelenését jellemz® Néel
h®mérséklet is általában magas, például az YBa2Cu3O6 esetében TN ≈ 420 K.
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1. Irodalmi áttekintés
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1.1. ábra. Magas h®mérséklet¶ szupravezet® fázisdiagramja az alacsony dópolási tarto-
mányban: TN Néel h®mérséklet, Tf a töltsésszegregáció h®mérséklete, Tc a szup-
ravezet® átalakulási h®mérséklet. A h®mérséklet értékek az YBCO-ra vonatkoz-
nak. [[6] alapján]

A réz-oxid síkokat elválasztó rétegek elég változatosak az anyagcsaládon belül. A köztes
rétegek kémiai összetételének megváltoztatásával, dópolással a réz-oxid síkokba töltéshor-
dozókat, általában lyukakat lehet bevinni. A lyukak koncentrációjának (x ) függvényében
a különböz® anyagok fázisdiagramja hasonló [6], csak a h®mérsékleteket kell megfelel®en
átskálázni (1.1 ábra). A dópolatlan antiferromágnesb®l kiindulva a dópolás hatására a Néel
h®mérséklet csökken, és a lyukak dinamikája alapján egy új fázis különül el az antiferro-
mágneses fázison belül. Magasabb h®mérsékleten a töltéshordozók delokalizáltak, ám egy
Tf , fagyási h®mérséklet alatt szegregálódnak. Mind kísérleti [7], mind elméleti [8] eredmé-
nyek arra mutatnak, hogy a töltéskiválás nem szennyez®kön vagy rácshibákon megy végbe,
hanem spontán töltés struktúrák alakulnak ki. Mivel munkám során a fázisdiagramnak
ebben a tartományában végeztem méréseket, a vonatkozó irodalmat kés®bb részletesebben
tárgyalom.
A dópolást növelve az antiferromágneses alapállapot teljesen elt¶nik (x = 0,02�0,03),

majd a rövidtávú antiferromágneses korrelációk uralta, gyakran �spin-üveg� állapotnak
nevezett tartomány után egy kritikus lyukkoncentráció (x c = 0,055 tiszta anyagokban)
felett a szupravezet® fázis lesz az alapállapot. A dópolás függvényében T c maximumot ér
el xopt = 0,16 körül, majd csökkenni kezd.
Röntgen szórási kísérletekben sikerült direkt módon kimutatni, hogy a töltés szegregált

fázis valójában egy �uktuáló töltéss¶r¶ség hullám [9, 10], mely verseng a szupravezetéssel.

1.1.3. Elméleti modellek az alacsony dópolási tartományban

Az alacsony dópolási tartományban a töltésszegregációt elméleti számítások is alátámasztották.
Többen vizsgálták az antiferromágneses rendez®dés alapmodelljét, a Hubbard modellt át-
lagtér közelítésben, a félig töltött állapottól kicsit eltér® esetben [11, 12]. Azt találták,
hogy alapállapotban a töltések nem delokalizáltak, hanem egydimenziós (1D) inkommen-
zurábilis töltéss¶r¶ség-hullámra (CDW) emlékeztet® struktúrákba rendez®dnek. Ezeket
nevezzük �stripe�-oknak. Ez a struktúra szigetel®, és periódusa fordítva arányos a dópolás-
sal. A töltés stripe-ok között az antiferromágneses rend fennmarad, de fázisa 180°-ot ugrik
a határoknál. Machida számításai szerint [12] a La2−ySryCuO4 esetében vezet® lyukak
csak y > 0,02�0,03 koncentráció fölött jelennek meg.
A rendez®dés részletei numerikus számításokkal jobban tanulmányozhatóak. Zaanen és

Gunnarsson a kétsávos Hubbard modellt vizsgálták, átlagtér közelítésben, és x = 0,1 esetén
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1.1. Magas h®mérséklet¶ szupravezet®k

Antiferromágnes

Fém

Párhuzamos
“stripe”

diag. s.

Szigetelő Fém
0.05 0.1 x

1.2. ábra. A LSCO �Stripe� fázisdiagramja Machida [15] nyomán. A �diag. s.� felirat
diagonális inkommenzurábilis modulációkat jelöl. Az alsó tengely alatt a fázisok
alapállapoti viselkedését tüntettem fel.

a réz-oxid sík négyzetrácsával párhuzamos modulációkat találták stabilabbnak [13]. Kato
és munkatársai numerikus számítások segítségével az U /t arány és a dópolás függvényében
vizsgálták a stripe-struktúra szerkezetét [14]. (U és t a Hubbard modell standard paramé-
terei, az on-site taszítás illetve a rácshelyek közti átfedés.) Az x = 0,125�0,2 és U /t = 2,5�8
tartományban végezve szimulációkat azt találták, hogy U /t < 5 esetén a párhuzamos, e
felett pedig a diagonális moduláció a stabilabb. Eredményeik alapján a dópolás növelése is
kiválthatja a stripe-ok átfordulását diagonálisból párhuzamosba. Vizsgálták keresztez®d®
stripe-ok esetét is, de ez energetikailag mindig a két 1D szerkezet között helyezkedett el.
Eredményeik alapján a töltés és spin moduláció együtt jár és a hullámhosszakra λtöltés

= λspin/ 2 érvényes. A modellszámítások további �nomításával, például másodszomszéd
csatolás bevezetésével sikerült visszaadni x = 0,05 körül a stripe-ok kísérletileg meg�gyelt
elfordulását diagonálisból párhuzamosba (1.2 ábra) [15]. Az eredmények jó összefoglalása
megtalálható Castro Neto és Morais Smith munkájában [16].
Más modellek 2D stripe struktúrák létezését sem zárják ki. Egy hosszú távú Coulomb

kölcsönhatással kiegészített Hubbard-Holstein modellt végtelen U határesetben vizsgálva
Seibold és munkatársai egyformán valószín¶nek ítélik az egy és a kétdimenziós CDW mo-
dulációt [17]. A másodszomszéd hoppinggal kiegészített Hubbard modellt véges U /t �nél
vizsgálva az adódott, hogy a töltés moduláció szimmetriája függ az els® és a másodszomszéd
hopping (t') arányától [18]. Ha t'/t > −0, 3 , az 1D töltés modulációk a stabilabbak, míg
t'/t < −0, 45 esetén a sakktábla jelleg¶ 2D modulációk. Fotoemissziós vizsgálatok alapján
t' megbecsülhet® a különböz® kuprátokban, és a bizonyítottan 1D töltés modulációt mu-
tató LSCO esetében valóban kisebb, mint a 2D modulációkat mutató Ca2−yNayCuO2Cl2
esetében [19].
A 2D modulációk elméleti következményeit Fine vizsgálta részletesen [20]. A töltés mo-

dulációk a magas h®mérséklet¶ szupravezet® anyagokban nem sztatikusak. A �uktuáló
rend lokális mérésekkel történ® vizsgálatának lehet®ségeit Kivelson és munkatársai tár-
gyalták részletekbe men®en a közelmúltban [21]. Szintén foglalkoztak a szennyezések és
rácshibák hatásával a különböz® szimmetriájú modulációk megkülönböztethet®ségére [22].

1.1.4. Az YBa2Cu3O6 kristályszerkezete

Miel®tt áttekintem az alacsony dópolási tartományában végzett kísérletek eredményeit,
röviden ismertetem az YBCO szerkezeti felépítését, és kitérek a sokat vizsgált LSCO-tól
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1.3. ábra. Az YBa2Cu3O6 magas h®mérséklet¶ szupravezet® elemi cellája. A két réz-oxid
sík közötti �Re�-vel jelölt rácshelyet többféle ritkaföldfém is betöltheti. Ha a
rácshelyre kétérték¶ ion, például Ca2+ épül be, az megváltoztatja az antifer-
romágneses síkok töltésállapotát. Hasonló hatása van, ha a Cu+ ionok közé
épülnek be többlet oxigén atomok.

való eltérésekre is.
Az YB2Cu3O6 tetragonális kristályszerkezetét az 1.3 ábra mutatja. A rácsállandó az a

vagy [100] és az ekvivalens b irányban 3,857 Å, a c vagy [001] irányban pedig 11,819 Å.
Az elemi cellában két réz-oxid sík található, melyeket az ábrán �Re�-vel jelölt ritkaföld-
fém választ el. A kett®srétegek között két, bárium és oxigén atomok alkotta sík és egy
rézatomokból álló réteg található.
A töltések bevitelének leggyakoribb módja az oxigén dópolás. Ez egy reverzibilis fo-

lyamat, melynek során a kett®srétegek közötti réz rétegbe épülnek be oxigén atomok, b
irányú láncokat kialakítva. A lyukdópolás nem triviális függvénye az oxigén koncentráci-
ónak: δ = 0, 14 többlet oxigén tartalom alatt egyáltalán nincs dópolás, a szupravezetés
megjelenését jelent® x = 0, 055 lyukkoncentrációnak δ = 0, 4 felel meg, míg az optimális
dópolást jelent® x = 0, 16 eléréséhez δ = 0, 95 oxigén többlet kell.
A töltésátvitelben csak a láncok vesznek részt, így az alacsony dópolási tartományban

az oxigén atomok kon�gurációja is nagy szerepet játszik a dópolás kialakításában, és a
módszer nem használható megbízhatóan [23]. Alacsony dópolás stabil kialakítását teszi
lehet®vé, ha a kristály növesztése során az ittrium atomok egy részét kalciummal helyet-
tesítik. Ez az eljárás sajnos csak 15% kalcium koncentrációig használható, e felett egyre
nagyobb mértékben kalcium klaszterek képz®dnek.
Az oxigén dópolás egy másik, kísérleti szempontból jelent®s hátulüt®je, hogy a láncok

torzítják a rácsot és a szimmetriát ortorombosra csökkentik. Egy makroszkopikus mintában
általában mindkét ortogonális irányban futó láncok el®fordulnak, véletlenszer¶ arányban.
Ez a zavaró tényez® kiküszöbölhet®, és az oxigén láncok egy irányba rendezhet®ek, ha
a mintára megfelel® irányú küls® nyomást alkalmaznak. Ezt nevezik �untwinned�, azaz
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1.1. Magas h®mérséklet¶ szupravezet®k

orientált szerkezet¶ mintának. A kalcium-dópolás esetén ilyen torzulás nem lép fel.
A LSCO esetében elemi cellánként szintén két réz-oxid sík található, ám ezek távolabb

helyezkednek el egymástól mint az YBCO esetében, és két LaO réteg választja el ®ket.
A kristályszimmetria magas h®mérsékleten tetragonális, de leh¶tve spontán ortorombos
torzulást szenved. Mágneses szerkezete is bonyolultabb: az antiferromágneses fázisban
Dzyaloshinskii-Moriya torzulás következtében a spinek kissé megd®lnek a síkhoz képest,
így minden réz-oxid sík rendelkezik egy c irányú ferrimágneses momentummal, melyek
szintén antiferromágnesesen rendez®dnek [24].

1.1.5. Kísérletek az alacsony dópolású tartományban

1.1.5.1. Neutronszórás

A neutronszórás alkalmas az alacsony dópolású tartományban a töltés modulációkkal pár-
huzamosan létrejöv® spinmodulációk kimutatására. Az els® kísérleteket LSCO-n végezték,
mivel ebb®l az anyagból sokkal könnyebb a szóráskísérletekhez szükséges nagyméret¶ kris-
tályokat növeszteni.
Inkommenzurábilis, elasztikus csúcsokat ugyan már korábban is meg�gyeltek, de a jelen-

ség megértése szempontjából J. M. Tranquada és mts. eredményei voltak meghatározóak
[25]. Neodímiummal adalékolt, x = 1/8 dópolású LSCO-ban sikerült sztatikus stripe-okat
meg�gyelniük, majd ezek dinamikus megfelel®it azonosítaniuk a szupravezet® anyagban.
Ezek után egy szisztematikus mérési sorozattal a teljes dópolási tartományban feltér-

képezték a LSCO stripe-struktúráit. A legalacsonyabb dópolástól a szupravezet® tarto-
mány belsejéig meg�gyelhet®ek elasztikus, inkommenzurábilis csúcsok egy Tel h®mérséklet
alatt [26]. A Tel h®mérséklet, ahol az elasztikus csúcsok megjelennek, széles dópolási tar-
tományban párhuzamosan változik a sztatikus szuszceptibilitás mérésekb®l megállapított
spin-üveg fagyási h®mérséklettel. A szigetel® fázisban a modulációk diagonálisak, míg a
szupravezet® állapotban párhuzamosak a réz-oxid sík kötéseivel. A modulációk egy dimen-
ziósak [27], és periódusuk, a legalacsonyabb dópolásoktól eltekintve, lineárisan változik
a bevitt töltéshordozók koncentrációjával x = 0, 12-ig, ahol szaturálódik (1.4 ábra) [28].
Mindez azt jelenti, hogy a stripe-ok hosszegységre jutó töltése állandó [29]. Normál tar-
tományban 0,7, míg a szupravezet® tartományban, a struktúra elfordulása miatt 0,5 lyuk
esik rézatomonként.
A csúcsok szélessége alapján megbecsülhet® a korrelált tartományok mérete: a struktúrák

egyetlen réz-oxid síkra korlátozódnak, viszont a síkban 10-30 rácsállandó kiterjedés¶ek.
Küls® mágneses tér sem az átmeneti h®mérsékletet, sem a csúcsok pozícióját (a moduláció
periódusát és irányát), sem a csúcsok szélességét (a korrelációs hosszat) nem változtatja
meg [30]. Ez arra utal, hogy a meg�gyelt mágneses e�ektusok csak kísér® jelenségek, és a
valódi hajtóer® a töltés szegregáció. Ezt támasztják alá az inkommenzurábilis gerjesztések
diszperzióját vizsgáló mérések is [31].
Aluldópolt YBCO-ban szintén meg�gyeltek hasonló inkommenzurábilis csúcsokat [32].

Mook és mts. a modulációk 1D jellegét is kimutatták [33]. Ezt az eredményt azonban meg-
kérd®jelezték Hinkov orientált szerkezet¶ mintákon végzett mérései [34]. Újabban röntgen
szórási kísérletekben sikerült igazolni, egy �uktuáló töltéss¶r¶ség-hullám fázis jelenlétét
[35].

1.1.5.2. Transzport

A dópolt kuprátok alapállapota egészen a szupravezetés megjelenéséig szigetel®. Magasabb
h®mérsékleten azonban fémes viselkedést mutatnak már egész kis dópolásnál is. A vezet®-
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LYUK KONCENTRÁCIÓ ( )x

Szigetelő Szupravezető

1.4. ábra. A magas h®mérséklet¶ szupravezet®k inkommenzurábilis spin modulációja a dó-
polás függvényében, neutron mérések alapján. A függ®leges tengely a csúcsok-
nak a cella közepét®l mért távolsága, reciprok rács vektor egységekben [16].

képesség er®sen anizotróp az a és a c irány között, mivel a töltéshordozók a 2D réz-oxid
síkokban mozognak.
Alacsony oxigén-dópolású YBCO-ban (δ = 0, 25− 0, 3) az (a− b) sík mágneses ellenállá-

sát anizotrópnak találták [36]. A mágneses térrel párhuzamos irányban a vezet®képesség
néhány tized százalékkal nagyobb, mint a térre mer®legesen. A szerz®k ezt a jelenséget
a mágneses térben rendez®d® stripe-oknak tulajdonították. A magnetostrikció szerepére
a jelenség magyarázatában Jánossy és munkatársai hívták fel a �gyelmet [37]. További
mérések és az anizotrópia kvantitatív elemzése meger®sítette az utóbbi értelmezést [38].
Azt, hogy az egyenáramú vezet®képességben nem lehetett a töltés-stripe-ok okozta ani-

zotrópia nyomára bukkanni okozhatja, ha a töltés struktúrák er®sen rögzítve vannak a
rácshoz. Hasonló jelenség az 1D vezet®kben kialakuló töltéss¶r¶ség-hullámok esetében jól
ismert. A korrelált töltéshordozók (a töltéss¶r¶ség-hullám) a rács hibáin rögzülnek, és
szigetel® alapállapot alakul ki. A feszültséget vagy a gerjesztés fekvenciáját növelve akti-
vált vezetés �gyelhet® meg. Szupravezet® mintákon végzett infravörös mérésekben szintén
vannak erre utaló jelek [39, 40].

1.1.5.3. IR és Raman spektroszkópia

Az alacsony dópolású kuprátok vezet®képessége alacsony h®mérsékleten a frekvenciával
gyorsan n®. Orientált szerkezet¶ LSCO [41] és YBCO [39] minták infravörös re�exióját
vizsgálva, (a-b) síkbeli anizotrópiát �gyeltek meg, melyet a stripe-ok vezet®képességével
magyaráztak. Az YBCO6+δ esetében meg�gyelt anizotrópia nagyon hasonló a szupravezet®
fázist határoló kritikus δ = 0, 4 dópolás alatt és felett, annak ellenére, hogy legalábbis a
spin moduláció, a neutron szórási kísérletek alapján 45°-ot elfordul ennél a koncentrációnál.
Más IR vizsgálatokban, LSCO-ban alacsonyabb energián megjelen® csúcsokat tulajdo-

nítottak stripe-oknak [40]. Ugyanezen a mintán Raman szórással is sikerült azonosítani
egy alacsony h®mérsékleten megjelen®, polarizációfügg® csúcsot. A Raman mérések során
egymásra mer®leges polarizációjú gerjesztést és detektálást alkalmaztak, melyeket forgat-
tak a minta (a-b) síkjához képest. Ezáltal az állapots¶r¶ség az elektron-impulzus irányára
szelektíven vizsgálható. Ha a stripe-ok párhuzamosak a gerjesztés vagy a detektálás pola-
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rizációjával, nem várunk jelet, mivel valamelyikhez nem csatolódnak, míg ha diagonálisan,
45°-ban állnak mindkett®höz képest, maximális jelet várunk.
További Raman vizsgálatok megmutatták, hogy a csúcs polarizációfüggése követi a spin

moduláció elfordulását a dópolás függvényében. Kálcium dópolt YBCO mintákban is
azonosítottak hasonló, diagonális modulációknak megfeleltethet® Raman csúcsokat [42],
azonban ebben az esetben a szupravezet® fázisban a csúcs orientációja nem változott meg.
Ez a jelenség 2D modulációt feltételezve értelmezhet® [43].

1.1.5.4. Magmágneses rezonancia (NMR)

Az YBCO elektronikus és mágneses szerkezetét számos NMR mérésben vizsgálták. Például
89Y rezonancia eltolódását vizsgálva, megmutatták, hogy azt a dópolással bevitt fémes
elektronoktól származó Knight shift dominálj[44]. Kiderült, hogy a töltés és spin szabadsági
fokok er®sen csatoltak.
A fázisdiagram feltérképezésére irányuló magmágneses rezonancia mérések megmutat-

ták, hogy a töltés�uktuációk szerepe nagy [45]. A közelmúltban réz atomokon végzett
nukleáris kvadrupól rezonancia (NQR) mérésekkel, 2% és 4% kalcium dópolt mintákon
vizsgálták a spin�uktuáció okozta relaxációt [46]. A h®mérsékletet csökkentve a magok
egy része gyorsabban relaxál. A gyors komponensre mind a transzverzális, mind a longi-
tudinális relaxációs ráta maximumot mutat a h®mérséklet függvényében. A jelenséget kis
kiterjedés¶, �uktuáló spinmodulációkkal magyarázták, melyek frekvenciája a h®mérséklet
csökkenésével lassul. Az a h®mérséklet, ahol a �uktuációk karakterisztikus ideje eléri a
kísérleti technika frekvenciáját, és a meg�gyelt relaxáció maximális, a dópolással n®.

1.1.5.5. Elektronspin rezonancia (ESR)

Dópolatlan YBCO-ban antiferromágneses rezonanciát eddig nem sikerült meg�gyelni. ESR
vizsgálatok lokális spin-próba, azaz egy beültetett paramágneses ion segítségével végezhe-
t®k. Általában az Y3+ iont cserélik le egy másik ritkaföldfém ionra, például gadolínium
ionra. A csere a szerkezetet alig torzítja, mivel a 4f vegyértékhéj igen kis kiterjedés¶. A
Gd3+ ion pályamomentuma jó közelítéssel L = 0 és spin momentuma S = 7/2.

A magas szimmetriájú helyet elfoglaló Gd3+ ion ESR viselkedése sok tekintetben analóg
a 89Y NMR-ével. Megmutatták, hogy az ESR spektrum eltolódása az NMR Knight-shift-
hez hasonlóan a lokális spin-szuszceptibilitást méri [47].
ESR mérésekben sikerült kimutatni, hogy a dópolatlan YBCO antiferromágneses állapo-

tában a könny¶ mágnesezési irány a vagy [100] irányú [48]. A mintában az ekvivalens a és
b iránnyal párhuzamos alrácsmágnesezettség egyaránt el®fordul, antiferromágneses domé-
neket alakítva ki. Az antiferromágneses domének következtében az a irányú küls® térben
a gadolínium összetett spektruma felhasad két komponensre. A felhasadás 75 GHz-en 100
G körüli, ami egy mágneses térrel lineáris és egy térfüggetlen járulékból tev®dik össze. Az
el®bbi a lokális szuszceptibilitások különbségéb®l adódik, az utóbbi pedig abból, hogy a
paramágneses ion polarizálja a környez® réz ionokat (részletesebben lásd a 2.1.3 fejezetet).
A küls® mágneses teret növelve az energetikailag kedvez®tlenebb, a küls® térrel párhu-

zamos domén fokozatosan elt¶nik: 2,9 T�ban még jól meg�gyelhet®, 5 T�ban már alig és
8 T�ban már egyáltalán nem (1.5 ábra). A teret csökkentve hiszterézis nélkül újra megje-
lennek a mellékcsúcsok. A doménszerkezet 4-150 K�ig nem változik, és a domének aránya
az [100] és a [010] irányban egyforma. A vizsgálatok során meghatározták a gadolínium
ion kristálytér paramétereit dópolatlan YBCO-ban [48].
Enyhén kalcium dópolt mintákban a c irányú spektrum alig változik a dópolatlan minták-

hoz képest [7]. Sikerült azonosítani az els® szomszéd Ca-Gd párok jeleit is és megmutatni,
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1.5. ábra. Antiferromágneses domének jeleinek intenzitás aránya az a irányú mágneses tér
függvényében. A teret növelve a mer®leges domének aránya a párhuzamos domé-
nek rovására növekszik. A mérésekben a mágneses teret változtatva hiszterézis
nem volt meg�gyelhet®[48].

hogy alacsony h®mérsékleten a lyukak nem a dópoló atomok közelében lokalizálódnak.
A (a− b) síkban 100 K felett felvett spektrumok teljesen megfeleltethet®ek a dópolatlan

minták spektrumainak, és az antiferromágneses domének is jól meg�gyelhet®ek voltak.
Azonban már igen kis dópolás (x = 0, 004) is jelent®s változást okozott az alapállapoti
mágneses rendben. Alacsony h®mérsékleten az alrács mágnesezettség iránya az (a − b)
síkban 45°-ot elfordul. Az elfordulást a irányú küls® térben felvett spektrumokon (B ||
[100]) a doménekt®l származó felhasadt Gd csúcsok csökkenése és egy új csúcs megjelenése
mutatja, míg [110] irányú küls® térben, ahol az a irányú ortogonális domének jelei egymásra
esnek, ezek felhasadása jelzi (1.6 ábra). A domének felhasadása az elfordult állapotban
ugyanakkora, mint a dópolatlan mintákban.
Ezek az eredmények alátámasztják a rendezett töltés szegregációt az YBCO alacsony

dópolású tartományában, és arra mutatnak, hogy az alrács mágnesezettség csatolódik a
töltés struktúrákhoz.

1.2. Molekuláris vezet®k

Az els® fémes viselkedés¶ szerves molekulakristályos anyagokat az '50-es években fedezték
fel. A terület kés®bbi fejl®dése szempontából nagyon jelent®s volt a TTF-TCNQ (TCNQ
= tetraciano-kinodimetán, TTF = tetrathiafulvalén) felfedezése 1972-ben [49]. Azóta szá-
mos, a TTF molekulán vagy származékain alapuló vezet® kristályt szintetizáltak. Az els®
szupravezet® szerves sók felfedezése további lendületet adott a területnek [50], és a kutatás
mind a mai napig igen aktív [51].
A molekuláris fémek dönt® része úgynevezett töltésátviteli só, azaz a donor moleku-

lák parciális töltést adnak át az akceptor molekuláknak, és a létrejöv® elektrosztatikus
kölcsönhatás stabilizálja a kristályt. A donor molekula leggyakrabban a TTF vagy va-
lamilyen származéka (1.7 ábra). Ezek a heterociklusos molekulák a kristályban lapjával
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1.6. ábra. Az alrács mágnesezettség elfordulását mutató h®mérséklet függ® kis ter¶ (9 GHz)
ESR spektrum részletek, alacsony dópolású (x = 0, 004) YBCO mintákon. A
felbontható vonalaknál az Ms alrács mágnesezettség iránya jelölve van. a) A
küls® tér az a irányba mutat. b) A mágneses tér diagonális irányba mutat [7].

párhuzamosan rendez®dnek, és a kalkogén atomok átfed® π-pályái hozzák létre a vezetési
sávot. A sáv átfedése a szomszédos anionok elektronjaival általában gyenge és a vezeté-
si tulajdonságok er®s anizotrópiát mutatnak. Az anionok �zikai-kémiai tulajdonságaira
nem vonatkozik semmilyen megkötés, így a vezet®ben ellenionként szinte bármilyen anion
alkalmazható.

A vezet® molekuláris anyagok széles családját alkotják a K2X szerkezet¶ kristályok, ahol
K a donor molekula X pedig az anion. Ezek az anyagok kvázi-kétdimenziós szerkezet¶ek,
a kationok és az anionok váltakozó rétegeket alkotnak. A kation molekulák rétegen belüli
rendez®dése alapvet®en meghatározza az elektronikus alapállapotot, amely lehet szigetel®,
fémes vagy szupravezet® [53].

Elméletileg a molekuláris összetev®kkel együtt jellegzetes �zikai tulajdonságaikat is kom-
binálni lehet, �hibrid anyagokat� hozva létre. Ezzel a koncepcióval �zikai tulajdonságok
nagyon szokatlan kombinációit mutató anyagok állíthatók el®, mint például a ferromág-
neses szupravezet® [54]. A hibrid-anyag koncepció kutatása során valószín¶leg a legtöbb
kísérlet mágneses vezet®k el®állítására irányult [52]. Mivel a kation rétegek vezetési elekt-
ronjai általában a szomszédos molekuláris rétegekkel sem fednek át, így mágneses anionok
és vezet® kation rétegek kombinálása még általában nem eredményez mágneses rendet. Az
els® ferromágneses molekuláris vezet®t, a β-ET2MnCr(C2O4)3-t, 2000-ben szintetizálták
[55] (ET=bis(etiléndithio)tetrathiafulvalén). Itt az anion bimetál-oxalát, ami kétdimenzi-
ós szigetel® polimer rétegeket képez, melyek mágnesesen rendez®dnek, míg az ET kation
rétegek fémes vezet®képességet mutatnak. A két rendszer csatolása kicsi, szerkezetük in-
kommenzurábilis.

A mágneses molekuláris vezet®k kutatásának jó áttekintése található Coronado és Day
összefoglaló cikkében [52].
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1. Irodalmi áttekintés

1.7. ábra. A szerves vezet®k leggyakoribb kationjait adó molekulák: a TTF molekula és
néhány származéka [52].

1.2.1. Az ET2MnCu[N(CN)2]4

Munkám során az ET2MnCu[N(CN)2]4 mágneses viselkedésével foglalkoztam. A töltésát-
viteli sót Natalia D. Kushch és munkatársai állították el®, és határozták meg szerkezetét
[56]. Ez egy különleges felépítés¶ töltésátviteli só, melyben az anionok nem különülnek
el a donor molekulák formálta kétdimenziós rétegekt®l, hanem egy háromdimenziós poli-
mert alkotnak, amely keresztül szövi az egész kristályt. A szerkezetb®l kifolyólag az anion
polimer és a vezet® kation molekulák között számos a van der Waals sugárnál rövidebb
kontaktus található. A kristályrendszer monoklin, β = 96°. A kation rétegekben négy
eltér® orientációjú molekulát különböztethetünk meg, így az elemi cella viszonylag nagy,
az összegképlet négyszeresét tartalmazza (1.8/a ábra).
Az anion fémionjait diciánamid (dca) hidak kapcsolják össze. Ezek a ligandumok jó

kicserél®dési útvonalat jelentenek, amit bizonyít, hogy hasonló anionokat tartalmazó egy-
szer¶bb sók mágneses rendez®dést mutatnak [57].
Az oktaéderesen koordinált Mn2+ ionok kétdimenziós rétegeket alkotnak a (b-c) síkban.

A rétegek kissé anizotrópak: az ortogonális b és c rácsvektorok hossza 10,6 Å és 12,4 Å. A
rétegek nem-mágneses Cu+ ionokon keresztül kapcsolódnak össze. A szerkezet kétdimen-
ziós mágneses viselkedést sejtet, mivel az Mn2+ ionok távolsága a (b-c) síkban jóval kisebb
(7,8 Å) mint a rétegek között az a irány mentén (16 Å). A szomszédos mangán oktaéderek
orientációja kissé eltér®, így ha egy irányt kitüntetünk - például küls® mágneses térrel -,
két különböz® mangán hely adódik.
Az ET molekulák a mangán síkokkal párhuzamos rétegeket alkotnak. A mangán rétege-

ket összeköt® −Cu[N(CN)2]2− hidak körül elhelyezked® négy ET molekula krisztallográ�-
ailag független, ezeket A, B, C és D bet¶kkel jelölöm (1.8/b ábra).
A minták elektromos ellenállásuk h®mérsékletfüggése alapján félvezet®nek bizonyultak

[56]. A mérések egy félvezet®-félvezet® átmenetet mutatnak 292 K-en. Az átmenet so-
rán a (b-c) síkban mérhet® ellenállás felére esik az alacsony h®mérséklet¶ fázisban, míg
az a irányban csak egy keskeny tüske jelöli az átmenetet (1.9 ábra). A vezet®képesség
anizotrópia az átmenet felett 300 körüli.
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1.2. Molekuláris vezet®k

B
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1.8. ábra. Az ET2MnCu[N(CN)2]4 szerkezete. Az MnN6 komplexet zöld oktaéderek jelölik.
a) A b irányból a szerkezetre nézve jól elkülönülnek a mangán síkok és a kation
rétegek. Az a]c = 96°. b) A mangán síkok és a kation rétegek felülnézetben.
Az árnyékolás segít elkülöníteni a két különböz® orientációjú oktaédert. A négy
különböz® ET molekulát A, B, C és D bet¶k jelölik.
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1. Irodalmi áttekintés

HŐMÉRSÉKLET (K)

a*

( ) sb-c ík

Hiszterézis

1.9. ábra. Az ET2MnCu[N(CN)2]4 ellenállásának h®mérséklet függése a 295 K-en mért
értékhez normálva, az a* irányban illetve a (b-c) síkban. Jól meg�gyelhet® az
els®rend¶ félvezet®-félvezet® átalakulás 292 K-en. [56]

Az egyes kation molekulák töltésállapota Röntgen mérésekkel vizsgálható a centrális
C=C kötés hosszának meghatározásán keresztül [58, 59, 60]. Magas h®mérsékleten (330
K) mind a négy kation esetében a mérések 0,5 oxidációs állapotra utalnak. A 292 K körüli
fázisátmenet során, a molekulák enyhén elfordulnak, és szigni�káns töltésátrendez®dés kö-
vetkezik be. A B jel¶ molekulában a kett®skötés hossza csökken, a molekula semleges lesz,
míg a D jel¶ molekula +1 oxidációs állapotba kerül. Az A és C jel¶ molekulák töltése nem
változik meg számottev®en.
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2. Mérési módszerek

Ebben a fejezetben az elektronspin rezonancia jelenségének elméleti alapjait tekintem át
a méréseim megértéséhez szükséges mélységig. Részletesebben, külön alfejezetben, foglal-
kozom az YBCO-ba ágyazott gadolínium ion spektrumával. Ennek megértésében Jánossy
Andrásnak és kollégáinak sokéves munkája fekszik, ami munkám jelent®s részének alapjául
szolgált.

2.1. ESR technika

2.1.1. Bloch egyenletek

A klasszikus �zikában a forgó, azaz impulzusmomentummal (
−→
J ) rendelkez® töltött testek-

nek mágneses momentuma (−→µ ) is van és a kett® arányát a giromágneses arány határozza
meg.

−→µ = γ
−→
J (2.1)

Ez a kvantumos részecskék bels® impulzusmomentumára, azaz spinjére is igaz, csak a
giromágneses arány anomális értéket vesz fel (és a vektorokat vektoroperátorokkal kell
helyettesíteni). A klasszikus analógia segítségével a mágneses rezonancia alapjelenségeinek
kvantitatív leírása adható.
Egy dipólust küls® homogén

−→
B0 mágneses térbe helyezve arra forgatónyomaték hat, és

perdülete megváltozik.

d
−→
J

dt
= −→µ ×

−→
B0 (2.2)

A 2.1 kifejezés felhasználásával a 2.2 egyenlet átírható a mágneses momentumra. A kvan-
tummechanikai levezetésb®l az adódik, hogy ugyanez az egyenlet igaz a mágneses momen-
tum vektoroperátor várható értékére [61]:

d 〈−→µ 〉
dt

= 〈−→µ 〉 × γ
−→
B0 (2.3)

Tehát a mágneses dipólus −→ω 0 = γ
−→
B0 körfrekvenciával, azaz a Larmor frekvenciával pre-

cesszál.
Vezessünk be egy koordinátarendszert, melynek z tengelye a küls® mágneses tér irányába

mutat.
Szilárd testbe ágyazott momentumok termikus kapcsolatban vannak a környezetükkel.

A rács h®tartályként m¶ködik, és ez lehet®séget ad arra, hogy a spinrendszer egyensúlyi
mágnesezettséget alakítson ki. A termikus kapcsolat er®sségét legegyszer¶bben egyetlen
paraméterrel, a T 1 spin-rács vagy longitudinális relaxációs id®vel fejezhetjük ki. Tehát az−→
M mágnesezettség z komponense T 1 relaxációs id®vel tart az egyensúlyi M0 értéke felé.
Közben természetesen az x és y komponenseknek is el kell t¶nnie. Ez utóbbihoz azonban
nincs feltétlen szükség h®tartályra, elég ha a gerjesztés inhomogenitások vagy a momentu-
mok kölcsönhatása révén egyenletesen szétoszlik az x-y síkban, ezért jogos bevezetni egy
másik T 2, spin-spin vagy transzverzális relaxációs id®t.
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2. Mérési módszerek

Ezek után, a 2.3 egyenlet alapján felírhatjuk a küls® mágneses térbe helyezett rendszer
mágnesezettségének mozgásegyenleteit, az ún. Bloch egyenleteket:

dMx

dt
= γ

(−→
M ×

−→
B
)
x
− Mx

T2
dMy

dt
= γ

(−→
M ×

−→
B
)
y
− My

T2
(2.4)

dMz

dt
= γ

(−→
M ×

−→
B
)
z

+
M0 −Mz

T1

Mágneses rezonancia mérések során a sztatikus
−→
B 0 mágneses tér mellett egy kis amplitú-

dójú ortogonális id®függ®
−→
B 1 mágneses teret is alkalmazunk a rendszerre, ami a mágnese-

zettséget kimozdítja egyensúlyi állapotából. A
−→
B tér ennek a kett®nek az ered®je. Legyen

a mikrohullámú tér körfrekvenciája ω, és legyen cirkulárisan poláros, azaz
−→
B 1 forogjon az

(x-y) síkban! A 2.4 egyenleteket célszer¶ forgó koordináta rendszerben megoldani, mivel
így a perturbáló tér id®függése kitranszformálható. Helyezkedjünk tehát egy olyan koordi-
náta rendszerbe amely a z tengely körül −ω szögsebességgel forog, és ahol

−→
B 1 az x irányba

mutat. Ebben a rendszerben a z irányú e�ektív mágneses tér nagysága: B′0 = B0 − ω
γ . A

2.4 egyenletek itt a következ® alakot veszik fel:

dMx

dt
= γMyB

′
0 −

Mx

T2
dMy

dt
= γ

(
MzB1 −MxB

′
0

)
− My

T2
(2.5)

dMz

dt
= −γMyB1 +

M0 −Mz

T1

Ha a perturbáció kicsi, és a mágnesezettség kevéssé tér el az egyensúlyi értékét®l, a 2.5
egyenletek analitikusan megoldhatóak. A transzverzális mágnesezettség és a perturbáció
arányára érdemes bevezetni a komplex szuszceptibilitást, melynek valós és képzetes részét
a következ® kifejezésekkel adhatjuk meg:

χ′ =
χ0

2
ω0T2

(ω0 − ω)T2

1 + (ω − ω0)
2 T 2

2

χ” =
χ0

2
ω0T2

1

1 + (ω − ω0)
2 T 2

2

(2.6)

ahol χ0 a sztatikus szuszceptibilitás. Az ESR mérésekben közvetlenül vizsgálható mennyi-
ség a komplex szuszceptibilitás. A jel alakját a relaxáció határozza meg. A relaxáció
hatására a transzverzális mágnesezettség exponenciálisan csökken, a 2.6 kifejezések, mint
ω függvényei pedig ennek Fourier transzformáltját, egy ω0 = γB0 körüli 1

T2
szélesség¶

Lorentz-görbét írnak le. A szuszceptibilitásnak ez az éles változása a frekvencia függvényé-
ben a mágneses rezonancia. Ha a rezonanciavonalat valamilyen véletlen folyamat kiszélesíti
(például a mágneses momentumok közötti dipól kölcsönhatás) a vonal alakja nem Lorentz
lesz, hanem a független véletlen folyamatok ered®jeként Gauss görbe.
Nézzük meg a rezonancia abszorpció leírását a kvantummechanika nyelvén is. Induljunk

ki ismét a részecske mágneses momentumából. Ez egy szabad elektron esetében

−→µe = −γ~
−→
S = −geµB

−→
S (2.7)
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2.1. ESR technika

ahol ge = 2,0023 a szabad elektron g-faktora és µB= 9.2741 ·10−24 JT−1 a Bohr magneton,−→
S pedig az elektron spin operátora. Zérus küls® mágneses térben a részecske állapota
(2S+1)-szeresen degenerált. Az elektront

−→
B0 küls® mágneses térbe helyezve a rendszert

leíró Hamilton tag, a Zeeman Hamilton:

HZ = −−→µ e
−→
B0 = geµB

−→
S ·
−→
B 0 (2.8)

Ha az elektronspin más kölcsönhatásban nem vesz részt, a küls® tér mentén kvantálható
és a 2.8 Hamilton sajátértékei a következ® alakban írhatóak fel:

Em = geµBB0m (2.9)

ahol m az impulzusmomentum mágneses tér irányú vetülete. A küls® mágneses tér tehát
felhasítja a spinállapotok degenerációját; ezt nevezzük Zeeman felhasadásnak.
A mágneses rezonancia mérésekben ezeknek a nívóknak a távolsága mérhet®. Rezonan-

cia akkor jön létre, ha az impulzusmomentum állapotok energia különbsége megegyezik
a
−→
B 1 perturbáló mágneses tér energia kvantumával. Az impulzusmomentum állapotok

megváltozására a ∆m = ±1 kiválasztási szabály érvényes, így

~ω = ∆Em→m±1 (2.10)

ahol ω a perturbáció körfrekvenciája. Laboratóriumi mágneses terekben a rezonancia ál-
talában a mikrohullámú illetve távoli infravörös tartományba esik. Szabad elektronokra 1
Tesla térben a rezonancia frekvencia 28 GHz.
Egy atomban (vagy ionban) sokszor több párosítatlan elektron is van, és az elektro-

noknak pályamomentuma is lehet. Ha a spin- és pályamomentum közötti csatolás nem
túl er®s, az atom állapotát a teljes pályamomentumával, L

(−→
L =

∑−→
l i

)
és teljes spinjé-

vel, S
(−→
S =

∑−→s i) lehet jellemezni. L és S alapállapoti értékét praktikusan az els® két
Hund szabály segítségével lehet meghatározni. Egy atom esetében a Zeeman Hamilton a
következ® képpen alakul:

HZ = µB

(−→
L + ge

−→
S
)−→
B 0 (2.11)

Relativisztikus hatásokból kifolyólag a spin- és pályamomentum között fellép egy HSO =

λ
−→
L
−→
S , spin-pálya csatolás. Ez általában kisebb, mint az els® két Hund szabály mögött

megbúvó (a spin- és pályamomentumot meghatározó) elektrosztatikus kölcsönhatás, de
nem elhanyagolható1. A csatolás következtében, szigorúan véve, L és S nem jó kvantum-
számok, és csak a J = L+S, teljes impulzusmomentum a mozgásállandó (Russell-Saunders
vagy LS-csatolás). Azonban sok esetben, mivel a perturbáló kölcsönhatás kicsi az adott
(L, S) sajátértékekkel jellemezhet® állapotok közötti keveredés is kicsi, és ezek továbbra
is jól használhatóak az atomi állapotok leírására. A spin-pálya csatolás látványos hatá-
sa az, hogy az enélkül (2L+ 1) (2S + 1)-szeresen degenerált (L, S) állapot degenerációját
felhasítja alacsonyabb, (2J + 1) degenerációjú állapotokra.
Küls® mágneses térben a maradék degeneráció is feloldódik. Ebben az esetben a Zeeman

Hamilton a Wigner-Eckhart tételt felhasználva a következ® alakban írható:

HZ = µBgJ
−→
J
−→
B 0 (2.12)

1Igen nehéz elemek esetében, ahol a spin-pálya csatolás er®s, ez nem mindig igaz. Ilyenkor nem de�ni-

álható L és S, és a kétféle perdületet minden elektronra külön kell összegezni:
−→
ji =

−→
l i +

−→s i és
−→
J =∑−→

ji . Ez a jj-csatolás.
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2. Mérési módszerek

A gJ ún. Landé g-faktor a következ®képen fejezhet® ki a kvantumszámokkal [62]:

gJ =
(ge + 1) J (J + 1)− (ge − 1) [L (L+ 1)− S (S + 1)]

2J (J + 1)
(2.13)

A Zeeman Hamilton sajátértékei továbbra is a 2.9 alakban írhatóak, csak a ge szabad
elektron g-faktor helyett a gJ Landé g-faktor kerül, az m spinvetület helyett pedig az mJ

teljes impulzusmomentum vetületet kell írni:

Em = gJµBB0mJ (2.14)

(A továbbiakban, ahol ez nem értelemzavaró, a J indexet elhagyom.)
A kialakuló (2J + 1) nívó ekvidisztáns, így a kiválasztási szabályok (∆m = ±1) által

megengedett 2J átmenet energiája egyforma: ∆Em→m±1 = ±gµBB0. Így az ESR spekt-
rum egyetlen vonalból áll, vagy másként megfogalmazva 2J vonalból, melyek pontosan egy
helyre esnek.

2.1.2. Finomszerkezet és kristályterek

Egy kristályrácsban a környez® töltések elektrosztatikus tere kölcsönhat a paramágneses
atomok elektronjaival. Az egyszer¶ség kedvéért tekintsük egyetlen vegyérték elektron ese-
tét, és írjuk fel a rendszer Hamiltonját. Az elektron potenciális energiáját a szabad atomban
jelölje V 0, míg a kristályos környezett®l származó potenciális energiát V 1. A küls® szta-
tikus mágneses tér legyen B0. A B0-ban másodrend¶ tagokat elhagyva (diamágnesség) a
Hamilton a következ® alakban írható:

H =
p2

2me
+ V0 + V1 + λ

−→
L
−→
S + µB

−→
B 0
−→
L + 2µB

−→
B 0
−→
S (2.15)

ahol p az impulzusmomentum, me az elektron tömege, λ a spin-pálya csatolási állandó. A
domináns tagok a kinetikus energia és a V 0 szabad ion potenciál. A többi tagot általában
perturbáció számítással lehet kezelni. A mágneses térrel arányos tagok, laboratóriumi kö-
rülmények között mindig kicsik, így ezek hatását a számolás végén kell �gyelembe venni.
Kérdéses azonban, hogy a V 1 kristálytér és a λ

−→
L
−→
S spin-pálya csatolás közül melyik a

domináns perturbáció. A ritkaföldfémek, így az általam vizsgált gadolínium esetében is
a spin-pálya csatolás a meghatározó. Ebben az esetben J jó kvantumszám, és a V 1 köl-
csönhatás a különböz® Jz állapotú nívók energiáját változtatja meg. Az általam vizsgált
másik paramágneses ion, a Mn2+esetében viszont, a kristálytér a domináns. Ilyenkor a
pályamomentum kifagy (quench-el), és általában J nem lesz jó kvantumszám. Azonban a
Mn2+ pályamomentuma alapállapotban zérus (L = 0), így J jó kvantumszám marad és a
gyenge kristálytér közelítés alkalmazható.
Gyenge kristályterek esetén a V 1 kölcsönhatás a különböz® Jz állapotú nívók energiáját

nem egyenletesen változtatja meg, és így ha J > 1/2, az ESR spektrumban több csúcs
jelenik meg. Ez a folyamat küls® tér hiányában is feloldja az impulzusmomentum állapotok
degenerációját, azaz küls® mágneses tér nélkül is meg lehet �gyelni rezonancia abszorpciót.
Innen származik a folyamat másik neve: zérustér felhasadás (ZFS). A további vizsgálathoz
a kölcsönhatási potenciált érdemes gömbfüggvények szerint sorbafejteni:

V1 =
∑
k=1

k∑
q=−k

Bq
kr
kY q

k (θ, ϕ) =
∑

V q
k (2.16)

A sorfejtésben a k = 0 tagot elhagytuk, mivel az csak a nívók abszolút energiáját befolyá-
solja, számunkra pedig csak energia szintek relatív elmozdulása releváns. A sorfejtésben
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Ô0
2 = 3Ĵ2

z − J(J + 1)

Ô2
2 = 1

2(Ĵ2
+ + Ĵ2

−)

Ô0
4 = 35Ĵ4

z − 30J(J + 1)Ĵ2
z + 25Ĵ2

z − 6J(J + 1) + 3J2(J + 1)2

Ô4
4 = 1

2(Ĵ4
+ + Ĵ4

−)

2.1. táblázat. Néhány ekvivalens kristálytér operátor. (Egy teljesebb lista található [62]
16. táblázatában.)

�gyelembe veend® tagok száma jelent®sen csökkenthet® a V q
k mátrixelemeinek vizsgálatá-

val. Belátható, hogy csak a k < 2J tagok adhatnak nem zérus járulékot továbbá, hogy
páratlan k értékek esetén a mátrixelemek elt¶nnek. A környezet szimmetriája további meg-
kötéseket ad, például ha a kvantálási tengely párhuzamos egy kétfogású forgástengellyel,
vagy mer®leges egy tükörsíkra, akkor csak olyan tagok maradnak, ahol q páros. Továbbá,
mivel a V 1 potenciál valós, B

q
k = −B−q∗k . Ez utóbbi megkötést úgy szokás �gyelembe ven-

ni, hogy gömbfüggvények helyett azok lineárkombinációjával arányos, k-ad rend¶ homogén
polinomok szerint fejtjük sorba a kristály potenciált:

V1 =
∑
k

k∑
q=0

bqkP
q
k (−→r ) (2.17)

ahol P qk ∼ rk(Y q
k + Y q∗

k ). Ezeket a polinomokat táblázatos formában például [62] 15.
táblázatában lehet megtalálni. A P qk (x, y, z) polinomok a Wigner-Eckart tételt felhasz-
nálva ekvivalens spin operátorokkal helyettesíthet®k a Hamiltonban. Néhány kristálytér
operátort a 2.1 táblázat tartalmaz.
A kristálytér következtében a Zeeman nívók távolsága megváltozik, és az ESR spektrum

több vonalra hasad fel, melyek pozíciója függ a küls® mágneses tér mintához viszonyított
irányától. A spektrumot leíró bqk kristálytér paraméterek ab initio általában nem számol-
hatóak kielégít® pontossággal. Mérésükhöz különböz® orientációkban és lehet®leg több
frekvencián kell spektrumokat felvenni, majd azokra egyszerre illeszteni a fenti modellt.

2.1.3. Gadolínium ESR antiferromágneses YBCO-ban

Az YBCO ESR vizsgálata spinpróba segítségével történhet. Az Y3+ helyére beépül® Gd3+

a vegyértékhéjak kis kiterjedése miatt minimális elektronikus perturbációt jelent. Továbbá
a Gd3+ ion igen magas szimmetriájú helyet foglal el a rácsban, ahol zérus térben az antifer-
romágnesesen rendezett réz spineknek mind a kicserél®dési- mind a dipóltere els® rendben
kioltódik. Így összességében a spinpróba kölcsönhatása a környezettel gyenge, viselkedése
inkább hasonlítható egy NMR próbáéhoz, mint egy klasszikus ESR próbához.
A Gd3+ ion alapállapota közel 8S 7

2
. Az S=7/2 tiszta spin-állapothoz körülbelül 1%-ban

magasabb pályamomentumú állapotok is hozzá keverednek (8P 7
2
), így a g-faktor kissé eltér

a szabad elektron értékt®l (g≈1,99).
Küls® mágneses térben a környezet mágnesezettségével való kölcsönhatás révén egy a

Knight shift-tel analóg tag jelenik meg a spin-Hamiltonban:

Hex = gGdµB
−→
S AGdχ

−→
H (2.18)

ahol
−→
S a Gd3+spin operátora,

−→
H a küls® mágneses tér térer®ssége, χ a réz-oxid sztati-

kus homogén szuszceptibilitása és AGd egy csatolási állandó, mely az antiferromágneses
CuO2 síkok és a gadolínium ion kicserél®dési kölcsönhatásával arányos. A meg�gyelt h®-
mérsékletfügg® ESR eltolódás összeskálázható az 89Y NMR vizsgálatokban kapott Knight
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2. Mérési módszerek

b02 (MHz) b22 (MHz) b04 (MHz) b44 (MHz) b06 (MHz) b46 (MHz)

25 K -1265±7 48±9 -192±3 817±90 0,1±0,6 -10±6
77 K -1276±1 48±3 -190,7±0,5 833±5 1±0,5 -10±5
100 K -1290±6 43±31 -191±2 815±7 0,3±0,7 -9±6
150 K -1322±9 40±10 -191±4 810±13 1,2±0,7 -16±7

2.2. táblázat. A dópolatlan YBCO-ba ágyazott Gd3+ ion kristálytér paraméterei néhány
h®mérsékleten. [48]

shift értékekkel. A csatolási állandók arányára AGd/A89Y = 10, 5 adódik [47], ami alap-
ján AGd = −8.5 T

µB
. Az antiferromágnes szuszceptibilitása er®sen anizotrop, így a fenti

kölcsönhatásból származó eltolódás is er®sen függ a küls® tér és az alrácsmágnesezettség
relatív irányától.
GdyY1−yBa2Cu3O6+x mintákban a Gd3+ ion környezete alapvet®en tetragonális szim-

metriájú. A tetragonális környezetbe helyezett S=7/2 spin leírásához a következ® spinope-
rátorokra van szükség:

Htera =
1

3
b02Ô

0
2 +

1

60
b04Ô

0
4 +

1

60
b44Ô

4
4 +

1

1260
b06Ô

0
6 +

1

1260
b46Ô

4
6 (2.19)

Az antiferromágneses rendez®dés következtében a lokális szimmetria szükségszer¶en ort-
orombosra csökken. A környezet ortorombos torzulása általános esetben a következ® tagok
megjelenését eredményezi:

Horto =
1

3
b22Ô

2
2 +

1

60
b24Ô

2
4 +

1

1260
b26Ô

2
6 +

1

1260
b66Ô

6
6 (2.20)

Esetünkben az ortorombos torzulás kicsi, és minden kísérleti spektrumot kielégít®en lehe-
tett magyarázni a 2.20 képletben pusztán az els® tagot megtartva. A kristálytér paramé-
terek Gd0,01Y0,99Ba2Cu3O6 mintákon meghatározott értékeit a 2.2 táblázat tartalmazza
[48].
A kristályterek következtében a spektrum felhasad. Nagy terekben, ahol a különböz®

Zeeman állapotok keveredése már elhanyagolható, és csak a megengedett m → m + 1
átmenetek meg�gyelhet®ek, a spektrum hét vonalból áll (2.1 ábra).
Az ortorombos tag eredetét és viselkedését még részletesebben szükséges tárgyalni. Dóp-

olatlan, antiferromágneses YBCO mintákban az alrácsmágnesezettség (
−→
M s) az (a-b) síkban

fekszik, és az [100] vagy az ekvivalens [010] irányba mutat, antiferromágneses doménstruk-
túrát hozva létre. A doméneket valószín¶leg magnetostrikciós hatás stabilizálja, azaz a köl-
csönható spinek torzítják a rácsot, és a rácsban létrejöv® mechanikai feszültség kényszeríti
ki az ortogonális domén megjelenését. A sztatikus vezet®képesség anizotrópiája kvantita-
tívan származtatható a magnetostrikcióból [38], és ez az e�ektus természetes magyarázata
lenne a gadolínium �nomszerkezetében megjelen® ortorombos tagnak is. A kísérletek alap-
ján azonban az ESR eltolódás domináns oka mégsem ez; ennek megértéséhez szükséges a
másodrend¶ ortorombos tag részletesebb vizsgálata.
Fontos megjegyezni, hogy ha az ESR spektrumban több domén is meg�gyelhet®, azok le-

írásához különböz® Ô2
2 operátorok szükségesek, mivel a kristálytér operátorok természetes

koordinátarendszere a rácshoz rögzített rendszer, a torzulás irányát viszont a domének ori-
entációja határozza meg. Érdemes kicsit általánosabban, az (a-b) síkban az [100] iránytól
α szögben elfordított Ô2

2(α) operátort felírni.

Horto =
1

3
b22

(
cos(2α)

2
(Ŝ2

+ + Ŝ2
−)− isin(2α)

2
(Ŝ2

+ − Ŝ2
−)

)
(2.21)
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2.1. ESR technika
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2.1. ábra. Dópolatlan YBCO egykristály B||c irányú ESR spektruma, 225 GHz frekvenci-
án, 25 K h®mérsékleten. A (ref.) jel¶ vonal a g-faktor referenciától származik.
Jól meg�gyelhet® a hét vonalból álló �nomszerkezet.

(A 2.20 kifejezés magasabb rend¶ tagjai elhanyagolhatónak bizonyultak.)
Kis mértékben lyukdópolt mintákban, alacsony h®mérsékleten az alrácsmágnesezettség

az (a-b) síkban 45°-ot elfordul [7]. Az ESR spektrumok elemzéséb®l az derült ki, hogy az
�ortorombos tag� ekkor is követi az alrácsmágnesezettséget azonban meglep® módon vál-
tozatlan b22 paraméterrel. Ez a kísérleti eredmény valószín¶tlenné teszi, hogy a meg�gyelt
�ortorombos tag� ténylegesen a kristály torzulásából származzon, mivel az átlós irányú−→
M s kevésbé kellene, hogy torzítsa a rácsot, mint a rácsirányú. Formálisan az ortorombos
taggal azonos szerkezet¶ járulékot kapunk, ha a Gd3+ és a CuO2 sík kicserél®dési kölcsön-
hatását másodrendig vesszük �gyelembe. Ez szemléletesen azt jelenti, hogy a Gd3+ ion
polarizálja a környez® antiferromágnes spineket, és az így létrejöv® e�ektív tér visszahat a
gadolíniumra. Megmutatható, hogy (az izotrop járulékokat elhagyva) ez a jelenség Horto,
2.21 kifejezésével azonos alakra hozható.
A gadolínium és a réz-oxid között direkt kicserél®dést feltételezve, átlagtér közelítésben,

az ortorombos paraméterre a következ® kifejezés adódik (frekvencia egységekben):

b22 =
3

2

zJ2
1χ1/µ0

2N(gCuµB)2h

ahol J1 a kicserél®dési csatolás, z = 8 a Gd3+ ionnal els® szomszéd rezek száma, h a Planck
állandó, N az Avogadro szám, χ1 pedig a réz spinek polarizálhatóságát jellemzi. Ebben a
modellben χ1 körülbelül meg kell, hogy egyezzen χ-vel, a makroszkopikus szuszceptibili-
tással. Ezt ellen®rizhetjük, mivel az �ESR Knight shift� arányossági tényez®je, AGd szintén
kifejezhet® a J1 kicserél®déssel:

AGd =
zJ1

2NgGdgCuµ2B

A két kifejezésb®l J1-et kiküszöbölve és a mérési adatokat behelyettesítve (AGd = −8, 5 T
µB

,

b22 = 48 MHz, χ = 1, 4 · 10−4 · 4π cm3

mol
) a szuszceptibilitás jelleg¶ mennyiségek arányára
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2. Mérési módszerek

χ1 = 0, 13χ adódik. A lokális polarizálhatóságnak a makroszkopikus szuszceptibilitástól
való jelent®s eltérését a J1 kölcsönhatás indirekt jellege magyarázhatja, azaz a gadolínium
ion az oxigéneken keresztül hat kölcsön a réz ionnal. Ekkor egy új paraméter, az oxigének
polarizálhatósága is megjelenik a kifejezésekben, és a lokális és a makroszkopikus szusz-
ceptibilitások aránya ett®l fog függeni. További kísérleti mennyiségek, melyekkel a modell
kvantitatíve ellen®rizhet® lenne, nem állnak rendelkezésre, így ezzel a kvalitatív leírással
szükséges megelégednünk.
Vizsgálataim során sokat foglalkoztam a különböz® orientációjú antiferromágneses do-

mének azonosításával, ezért itt újból kiemelem az ezek elkülönítésében szerepet játszó
hatásokat:

� A környez® antiferromágnes véges szuszceptibilitása következtében fellép egy a küls®
térrel arányos eltolódás: ∆B1 = AGdχB, amit �ESR Knight shift�-nek neveztem. Mi-
vel az antiferromágneses szuszceptibilitás er®sen anizotróp � az alrács-mágnesezettséggel
párhuzamosan elt¶nik, arra mer®legesen pedig véges � a küls® térrel párhuzamos és
arra mer®leges antiferromágneses domének spektruma ∆B1 hatására különböz® mér-
tékben tolódik el.

� A Gd3+ ionnak a saját indukált terével való kölcsönhatása miatt jelentkezik egy tért®l
független, az ortorombos kristálytér hatásával analóg eltolódás. Ez ∆B2 = Cmχ
alakban fejezhet® ki, ahol az m index arra utal, hogy a különböz® < Ĵz >= m
állapotokra az eltolódás eltér®. Ez az eltolódás szintén arányos a szuszceptibilitással,
tehát a különböz® orientációjú doménekre különböz® mérték¶.
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3. mm-hullámhosszú ESR spektrométer
fejlesztése

3.1. Irodalmi bevezet®

Az elektronspin-rezonanciát el®ször Zavoisky �gyelte meg 1944-ben [63]. A �zikai jelenség
részleteinek tisztázása során az anyagtudomány új kísérleti technikája született meg.
A spektrométerek hosszú id®n keresztül centiméteres hullámhosszú gerjeszt® frekvenci-

ával m¶ködtek. Egy ilyen spektrométer általános blokkdiagramját a 3.1 ábra mutatja. A
mikrohullámú forrás (1) után egy attenuátorral (2) lehet beállítani a pontos mikrohullámú
teljesítményt. Ezután egy cirkulátor (3) következik. Ennek a passzív, nem lineáris elekt-
ronikai alkatrésznek három csatlakozója van. Az egyes jel¶ csatlakozón érkez® jel a kettes
jel¶n lép ki, míg a kettes jel¶ csatlakozón érkez® jel a hármas jel¶ csatlakozóra kerül. Tehát
esetünkben a forrástól érkez® teljesítményt a mintát tartalmazó üreg (4) felé továbbítja,
az onnan visszavert sugárzást pedig a detektor (7) felé. A mikrohullámú üreg szerepe az,
hogy a sugárzást feler®sítse, illetve hogy jól de�niált szerkezet¶ mikrohullámú teret hoz-
va létre biztosítsa, hogy a minta maximális mikrohullámú mágneses térbe kerüljön. Az
üreg hatékonyságát a jósági tényez®jével fejezik ki: ez az üregben tárolt mikrohullámú
energia osztva az egy periódus alatt eldisszipált energiával. A detektor munkapontjának
beállításához szükség van egy referencia ágra is. Ez az ábrán közvetlenül a forrás után (1)
csatolódik ki, és egy attenuátort (5) és egy fázistolót (6) tartalmaz. A detektor el®tt a refe-
rencia ág és a minta ág összeadódik. Az alkatrészeket összeköt® vastag vonalak egymódusú
hullámvezet®ket jelölnek. A mintában a spin polarizációt a (8) mágnes hozza létre.
A mágneses tér és a frekvencia növelésével mind az érzékenység, mind a felbontás nö-

velhet®. A mikrohullámú technika és a szupravezet® mágnesek fejl®désének nyomán a
nyolcvanas években kezdtek megjelenni a nagyter¶ ESR berendezések [64, 65]. Ezekben
a spektrométerekben a hagyományos mikrohullámú alkatrészeket egyre nehezebb volt al-
kalmazni, mivel a hullámvezet®k és üregek méretei mind a gyárthatóság mind a használat
szempontjából túl kicsivé váltak, miközben veszteségeik n®ttek.
Az átviteli veszteségek csökkenthet®ek túlméretezett hullámvezet®k használatával. Ek-

kor sok magasabb rend¶ módus is propagál a hullámvezet®ben, és a mikrohullámú tér
szerkezete - elméleti szempontból - kezelhetetlenül bonyolulttá válik. Cserébe viszont ké-
nyelmes méret¶ alkatrészekkel lehet dolgozni, melyek csillapítása a sugaruk reciprokának
harmadik hatványával arányos. Az üreget általában vagy teljesen elhagyják, vagy több-
módusú rezonátort használnak, melynek méretei kevésbé korlátozóak. Az elrendezés f®
hátránya az érzékenység rovására tett jelent®s áldozat: egy jól megtervezett üreg jósági
tényez®je néhány ezer, egy többmódusú rezonátoré általában néhány száz, míg üreg nél-
kül csak egy, tehát azonos oszcillátor teljesítmény melett a mikrohullámú tér gyengébb.
Referenciaág hiányában nem lehet a detektort mikrohullámú el®feszítéssel az optimális
munkapontjába állítani. A cirkulátor megvalósítása bonyolult, így gyakran transzmissziós
elrendezést használnak, aminek hátránya, hogy a jelet nagy mikrohullámú háttéren kell
detektáni, illetve hogy a mikrohullámú teljesítmény egy része kárba vész, mivel nem min-
den módusban maximális a mágneses térer®sség a minta helyén. Másik oldalról viszont
a spektrométer relatíve egyszer¶, és széles frekvencia tartományban m¶köd®képes. A Kí-
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3.1. ábra. ESR spektrométer általános blokkdiagramja: (1) mikrohullámú forrás, (2) at-
tenuátor, (3) cirkulátor, (4) üreg, (5) attenuátor a referencia ágban, (6) fázistoló,
(7) detektor, (8) mágnes.

sérleti Fizika Tanszék laboratóriumában egy, a fenti megoldásokat alkalmazó spektrométer
m¶ködött 1994-2007 között. Ezt a berendezést részletesen a 3.2 fejezetben ismertetem.
A berendezés érzékenysége jelent®sen növelhet® az optika eszköztárát segítségül híva,

optikai és mikrohullámú alkatrészeket kombináló konstrukciók használatával. A nagy frek-
venciás mikrohullámok hatékonyan továbbíthatók hullámvezet®k nélkül, szabad térben,
Gaussi amplitúdó eloszlású TEM00 módusban, amit röviden Gauss nyalábnak hívunk. Az
elektromos térer®sség (E ) eloszlását z-irányban terjed®, hengerszimmetrikus nyalábra a 3.1
egyenlet írja le [66]:

E(r, z) = E0
w0

w
exp

(
−r2

w2
− ikz − iπr2

λR
+ iφ0

)
(3.1)

ahol w a nyaláb sugara: az a távolság az optikai tengelyt®l, ahol a térer®sség nagysága
1/e-ed része a tengelyen mérhet®nek; w0 a nyaláb derék, azaz w minimális értéke; λ a hul-
lámhossz, k a hullámszám, R a nyaláb görbülete φ0 pedig a fázisa. A zc = πw0

λ mennyiséget
bevezetve, ennek segítségével az egyenlet paraméterei kifejezhet®ek:

w = w0

√
1 +

(
z

zc

)2

(3.2)

R = z

(
1 +

(zc
z

)2)
(3.3)

φ0 = arctan

(
z

zc

)
(3.4)

Látható, hogy a nyaláb a 3.2 egyenletnek megfelel®en divergál, tehát fókuszáló optikai
elemeket kell alkalmazni. Az is felismerhet®, hogy minél kisebb a w0 nyaláb derék, annál
er®sebben széttartó a nyaláb.
Az els® kvázi-optikai ESR spektrométert 1988-ban írták le [67]. A spektrométer 250

GHz frekvencián, transzmissziós elrendezésben m¶ködött. A kvarc-stabilizált forrás után
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3.2. A �hullámvezet®s� nagyter¶ spektrométer

egy korrugált tölcsér sugározta ki a szabadtérben terjed® Gauss-nyalábot, amit a mágnes
furatában fókuszáló te�on lencsék segítségével vezettek az üregig, majd tovább a detektorig.
A mikrohullámú sugárzást egy-egy fókuszáló lencse és tölcsér pár csatolta be, illetve ki az
üregb®l. Az üreg egy fél-konfokális Fabry-Perot rezonátor volt, ami egy magas módusszámú
rezonátor, és így a kis hullámhossz ellenére is kezelhet® a mérete. A töltött üreg jósági
tényez®je 100 körül volt. Detektorként egy Schottky diódát alkalmaztak. A spektrométer
érzékenységét 1012 spin/G �nak becsülték.
Az els® re�exiós m¶ködés¶ spektrométert, kvázi-optikai híddal, 1996-ban építették [68].

A re�exiós elrendezés legf®bb el®nye a transzmisszióssal szemben, hogy polarizációkódolás
segítségével lehet®séget ad a mikrohullámú háttér csökkentésére a detektált jelben. A pola-
rizációkódolás a gyakorlatban azt jelenti, hogy a fényútban egy mikrohullámú polársz¶r®t,
egy kifeszített vékony huzalokból álló rácsot helyeznek el. Ez a huzalokkal párhuzamos li-
neáris polarizációjú (elektromos ter¶) mikrohullámú sugárzást visszaveri, míg a mer®leges
polarizációjút átengedi. A forrásból érkez® fény a sz¶r®nél tovább halad a mintához, ahol
a rezonancia következtében polarizációja megváltozik ([61] 20. oldal). A visszavert nyaláb-
ból az elfordult polarizációjú sugárzás (a jel) a rácsnál a detektor irányába tovább halad,
míg a többi fényt (a hátteret) visszaveri a forrás felé. A háttér csökkentése elméletileg a
jel-zaj viszonyt akár 15-ös faktorral is javíthatja [68].
Fontos újítás még ebben a berendezésben a túlméretezett korrugált hullámvezet® alkal-

mazása a mágnes furatában. Ez egy olyan nagy átmér®j¶ hengeres cs®, melynek bels®
felületén fél-hullámhossz mélység¶ barázdák futnak körbe. Ez a kialakítás egy szélessávú,
rendkívül kis veszteség¶ hullámvezet®t eredményez. A hullámvezet® hibrid HE11 módusa
nagyon jól csatolódik a Gauss nyalábhoz. A sávszélességet az átmér® és a korrugációk
határozzák meg: fels® határt az szab, hogy amikor a HE11 módus hullámhossza eléri a ba-
rázdák periódusának kétszeresét, Bragg szórás történhet; az alsó határt vagy a bevágások
mélysége vagy a cs® átmér®je határozza meg. A sávszélesség akár 8:1 is lehet, míg a vesz-
teségek -30 dB/m nagyságrend¶ek. A polarizáció kódolás szempontjából fontos, hogy a
hengeres kialakítású hullámvezet® nem forgatja el a polarizációt, és cirkulárisan polarizált
fényt is tud továbbítani.

3.2. A �hullámvezet®s� nagyter¶ spektrométer

Laboratóriumunk els® nagyter¶ spektrométere, melyen a jelen dolgozatban ismertetett mé-
réseim jelent®s részét végeztem, egy széles frekvencia tartományban használható, robusztus
felépítés¶ m¶szer volt. A mintákat, a kriosztátból való kiemelés nélkül 35, 75, 150 és 225
GHz frekvencián, maximum 9 T mágneses térben lehetett vizsgálni.
A berendezés blokkdiagramját a 3.2 ábra mutatja.
A mikrohullámú forrás egy kvarc stabilizált 75 GHz-es Gunn-dióda (Radiometer Phy-

sics). A forrást egy izolátor védi az esetleges re�exióktól. Ez az alkatrész érzékeny a
mágneses terekre, ezért megfelel® távolságban kell tartani a szupravezet® mágnest®l. Az
izolátort egy PIN dióda követi. Ez egy kapcsoló, ami akár 100 kHz-es frekvencián is képes a
mikrohullámokat ki és bekapcsolni. Ezután egy nemlineáris frekvenciaszorzó elem beépíté-
sére alkalmas csatlakozás következik. A frekvenciaszorzó segítségével érhet®k el magasabb
frekvenciák (150 GHz, 225 GHz). Az opcionális szorzó után véget ér az egymódusú téglalap
keresztmetszet¶ hullámvezet®, és egy tölcsér a 8 mm-es túlméretezett hengeres hullámve-
zet®be irányítja a sugárzást. A spektrométert f®ként re�exiós üzemmódban m¶ködtettük,
egy Michelson-interferométer segítségével. A nyalábosztó egy szillícium lapka. Az interfe-
rométer egyik ága a mágnesben elhelyezett mintához vezet. A minta alatt a hullámvezet®t
lezáró tükör kívülr®l mozgatható, hogy az állóhullámokat úgy hangolhassuk, hogy a min-
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3.2. ábra. A �hullámvezet®s� nagyter¶ spektrométer blokkdiagramja. A mikrohullámú for-
rás kimenetét egy cirkulátor védi a visszavert sugárzástól. A forrástól jöv® és
a mintáról visszaver®d® fényt egy Michelson interferométer �választja szét�. A
zajokat lock-in technikával csökkentjük: A polarizáló mágneses teret hangfrek-
vencián moduláljuk egy a mér®fejen elhelyezett kis tekerccsel, és a detektor jelét
egy lock-in er®sít® dolgozza fel.

tánál lehet®leg duzzadó helye legyen a mikrohullámú mágneses térnek. Az interferométer
másik karja rövid, és egy mikrométer orsóval állítható tükörben végz®dik. Ez f®leg a detek-
tornál kialakuló állóhullámot befolyásolja. Detektorunk egy 4,2 K h®mérsékleten üzemel®
InSb forró elektron bolométer (QMC Instruments, QFI/2). Az egymódusú hullámvezet®k
és az üreg hiánya miatt általában az abszorpciós és a diszperziós spektrumok keverékét de-
tektáljuk. Ebb®l, ha a spektrumot elég széles tartományban vesszük fel, a Kramers-Kronig
relációk segítségével el®állítható a megszokott tiszta abszorpciós spektrum.

A zaj csökkentése érdekében lock-in technikát alkalmazunk. A mágneses teret modulál-
juk 20 kHz körüli frekvencián, egy a mér®fejen elhelyezett kis rezisztív tekercs segítségével.
A modulációs tekercset egy feszültség-áram konverteren keresztül maga a lock-in er®sí-
t® hajtja meg. Ezzel a módszerrel a spektrum deriváltját rögzítjük. Alternatív módon,
lehet®ség van a sztatikus mágneses tér modulációja helyett a mikrohullám amplitúdó mo-
dulációjára, a PIN dióda segítségével. Így a direkt spektrum rögzíthet® (nem a deriváltja),
ami különösen széles jelek esetén hasznos.

A rezonancia teret egy nagy homogenitású 9 Teszlás szupravezet® mágnes szolgáltatja
(Oxford Instruments). A h®mérsékletet a mér®fejen elhelyezett Cernox h®mér® alapján fél-
automatikusan szabályozzuk. A h¶tést manuálisan kell szabályozni: a mágnes cseppfolyós
hélium tartályából, egy t¶szelepen keresztül lehet folyadékot juttatni a minta kriosztátjába.
A minta f¶tése viszont automatikusan vezérelt (Lakeshore 331 Temperature Controller),
és így széles h®mérséklet tartományban elektronikusan beállítható a h®mérséklet. Dina-
mikus vákuum alatt elvileg 2 K is elérhet® és 3 K h®mérsékleten rutinszer¶en végeztünk
méréseket. A mérés vezérlését és az adatgy¶jtést számítógép végzi.
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3.3. ábra. Az optikai asztal fényképe.

3.3. Kvázi-optikai spektrométer

Spektrométerünket 2007 során egy új forrással (Virginia Diodes) és egy kvázi-optikai híddal
(Thomas Keating Ltd.) korszer¶sítettük. A fejlesztések a m¶szer érzékenységét növelték
els®sorban. Az új forrás teljesítménye 222,4 GHz-en 46 mW, mintegy negyvenszerese az
el®z®nek, és az átviteli veszteségek is jelent®sen csökkentek a kvázi-optikai rendszer kö-
vetkeztében. A detektor érzékenysége er®sen függ a mikrohullámú el®feszítést®l, amit a
�hullámvezet®s� spektrométernél nem tudtunk szabályozni. Az optikai híd lehet®vé teszi,
hogy a detektort kontrollált módon mindig a mikrohullámú munkapontjában használjuk.
A felújított spektrométer érzékenysége üreg használata nélkül eléri a modern kommerciális
X-sávú (9 GHz) berendezések érzékenységét.

3.3.1. A kvázi-optikai híd

Az optikai asztal fényképe a 3.3 ábrán, komplex és egyszer¶sített vázlata pedig a 3.4 ábrán
látható. A szerkezet standard modulokból épül fel, melyek egy szabályos rendben furatok-
kal ellátott alumínium lapra rögzíthet®k. A nyalábot periodikusan elhelyezett paraboloid
tükrök fókuszálják, nyalábosztónak illetve a polarizáció szétválasztására rács polarizátoro-
kat használunk. A modulok gyártását és az öszeszeszerelést a Thomas Keating ltd. végezte,
míg a rendszer logikai terve tanszékünkön készült. A berendezés m¶ködési vázlatát a 3.4
b) ábra mutatja.
A mikrohullámú forrás (1) után az állóhullámokat elimináló izolátort már optikailag va-

lósítottuk meg (2), egy rács polarizátor és egy Faraday rotátor segítségével. Ez utóbbi
egy ferromágneses lemez, mely az áthaladó sugárzás (lineáris) polarizációját elforgatja,
esetünkben 45 fokkal1. A visszavert sugárzás (a 3.4 a) ábrán lila) kétszer halad át ezen
az elemen miközben összesen 90 fokot fordul el a polarizációja a bejöv® sugárhoz képest
(piros), így a rács polarizátor szétválasztja ®ket, és a visszavert nyalábot egy abszorbeáló
felületre vetíti. Nyalábosztóként egy forgatható polarizátor (3) funkcionál, ez csatolja ki a

1A Faraday rotátor viselkedése frekvencia függ®. A megadott forgatási szögek 220 GHz frekvenciára
vonatkoznak.
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3.4. ábra. Az optikai asztal vázlata. a) A berendezés elrendezését követ®, részletes váz-
latrajz. b) Egyszer¶sített vázlat a fókuszáló parabolatükrök elhagyásával. A
körbe írt nyilak vízszintessel bezárt szöge mindkét ábrán a sugárzás elektromos
terének az asztal síkjához viszonyított irányát jelzi.
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referencia nyalábot (kék). (A sugárzás polarizációját piktogramok jelzik: a körbe írt nyi-
lak vízszintessel bezárt szöge megfelel az elektromos térnek az optikai asztal síkjával bezárt
szögének.) Az ESR jel és a referencia fáziskülönbségét egy kett®s tükör (4) mozgatásával
lehet állítani. A kett®s tükör a nyalábot az asztal alá vezeti, ahol két attenuátor található
(5), hogy telít®désre hajlamos mintáknál csökkenteni lehessen a mikrohullámú intenzitást.
Az attenuátorok egy-egy forgatható polarizátorból és abszorbensb®l állnak, és mintegy 40
dB-vel tudják gyengíteni a nyalábot. Az utolsó paraboloid tükör a nyalábot a mágnes
furatában elhelyezked® korrugált cs® szájára fókuszálja. A cs® végén, a mér®fejben a mik-
rohullámú sugárzás egy része kölcsönhat a mintával (6). Ennek következtében a visszavert
sugárzás nem lineárisan, hanem elliptikusan polarizált lesz, amit felbonthatunk két mer®-
leges lineárisan polarizált nyaláb összegére. A visszavert nyaláb horizontálisan polarizált
része (zöld), ami az ESR jelet hordozza, a korrugált cs® felett elhelyezked® polarizátoron
áthalad (7), így elválik a bejöv® nyalábtól, majd visszajut az asztal fels® oldalára, ahol egy
rácson áthaladva egyesül a referencia nyalábbal. A referencia polarizációját korábban egy
Faraday rotátor segítségével 90 fokkal elforgattuk (8), hogy mer®leges legyen a jel polarizá-
ciójára. A jel és a referencia arányát egy forgatható polarizátor állítja be. A detektor el®tt
még egy 45 fokkal forgató Faraday rotátor található (9), ami a forrás után találhatóhoz
hasonlóan a jelágban hivatott megel®zni állóhullámok kialakulását. A detektor, a mágnes
és a vezérl® elektronika megegyezik a �hullámvezet®s� spektrométernél leírtakkal.
Az új 111,2 GHz és 222,4 GHz frekvencián m¶köd® oszcillátor mellett a régebbi 75 GHz,

150 GHz és 225 GHz frekvenciákon m¶köd® forrás is használható. A híd 210 GHz-re lett
tervezve. Ez optimális m¶ködést biztosít a 200 GHz feletti frekvenciáinkon, de megengedi a
111,2 GHz-es m¶ködést is. A legkeskenyebb sávszélesség¶ elemek a rendszerben a Faraday
rotátorok. Empirikusan ezeket 111,2 GHz-en még hasznosnak találtuk, de 75 GHz-en
már rontják a spektrométer teljesítményét. Alacsonyabb frekvencián a nyaláb gyorsabban
divergál (3.2 egyenlet), és a tükröknél, ahol a legnagyobb az átmér®je, a sugárzás egy része
elvész. Ezt a limitet 75 GHz-en érjük el, ami jelent®sen növeli az átviteli veszteségeket, de
a kvázi-optikai híd még használható.

3.3.2. Mér®fejek

A mágnes furatába illeszthet® korrugált hullámvezet® köré új mér®fejeket építettünk. A
korrugált cs®höz különböz® átmér®j¶, cserélhet® korrugált tölcsérek segítségével csatlakoz-
tatható a mintatartó tömb. Három tölcsérünk van 1,9 mm, 4,4 mm és 7 mm átmér®vel. A
tölcsér ámér®je egyrészt befolyásolja a használható frekvenciákat, másrészt meghatározza
a mintatér átmér®jét. A standard mintaterek hengeres furatok, melyek felülr®l a megfe-
lel® tölcsérhez csatlakoznak, alulról pedig egy mozgatható tükör zárja le ®ket (3.5 ábra).
A modulációs tekercs a mintatér köré van csévélve, és ez a szerkezet illeszkedik a minta-
tartó réztömbbe. A tömbben található a tükörmozgató mechanika. A mér®fej hosszában
három kívülr®l forgatható tengely fut végig, melyek a mintatartó tömbhöz csatlakoztatha-
tóak. A tükröt egy 0,5 mm-es menetemelkedés¶ csigahajtáson keresztül lehet mozgatni,
tipikusan 0,0625 mm-es lépésekben. Egy másik tengelyen egy egytengelyes goniométerhez
kapcsolható a harmadik pedig egyel®re tartalék. A tömbben található továbbá a h®mér-
séklet szabályzó rendszer h®mér®je és f¶t®ellenállása. A tömb h®tehetetlensége hozzájárul
a h®mérséklet stabilizálásához.

3.3.3. Rezonáns mér®fej er®sen disszipáló mintákhoz

Munkám során építettem egy speciális, vizes oldatok mérésére alkalmas mér®fejet. Ezek-
nél a mintáknál, a víz er®s mikrohullámú abszorpciója komoly nehézséget jelent. Az ab-
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3.5. ábra. Standard mér®fej vázlata. A korrugált hullámvezet® egy tölcséren keresztül csat-
lakozik a mintatartó tömbhöz. A mintatartóban a hengeres mintateret alulról
egy mozgatható tükör zárja le és a modulációs tekercs fogja körbe. A tömbbe
van beépítve a h®mérséklet szabályzás h®mér®je és f¶t® ellenállása.

szorpciót a vízmolekulák és a fény elektromos tere közötti kölcsönhatás okozza, tehát a
megoldandó feladat a mintát úgy elhelyezni, hogy lehet®leg minél inkább a mikrohullá-
mú mágneses térben legyen az elektromos teret elkerülve. Ennek érdekében egy egyszer¶
Fabry-Perot rezonátort építettem. A rezonátor egy gömbtükörb®l és egy szemközt elhe-
lyezked® síktükörb®l áll (3.6 ábra). A fényt a gömbtükör közepén lev® lyukon keresztül
csatoltam be. Ebben az egyszer¶ konstrukcióban a csatolás �x, de a síktükör mozgatható,
és így az üreget lehet hangolni. A modulációs tekercs a gömbtükröt is tartalmazó da-
rab küls® felszínén található. Az egész üreg beilleszthet® a standard mintaterek helyére a
mér®fej h®mérsékletszabályozó tömbjébe. Magát a mintateret a síktükör felszínén vékony
rétegben alakítottam ki. A tükör egy csavaros, ablakkal ellátot kupakkal záródó lapos
edény alsó fala. Az ablak mylar fóliából készült, és Stycast-tal ragasztottam a kupakba. A
mintatartó vákuum-biztos kell legyen, amit egy te�on szalagból kivágott tömít® gy¶r¶vel
oldottam meg. A vízréteg optimális vastagságát kísérletileg határoztam meg: körülbelül
30 μm vastag réteg esetén kaptam a legnagyobb jelet.

3.3.4. Mikrohullámú amplitúdó modulált spektrumok

Mindkét mikrohullámú forrásunk tartalmaz PIN diódát, és képes amplitúdó modulált su-
gárzás kibocsátására. Ez hasznos a híd hangolásánál és a detektor munkapontjának be-
álításánál, mivel segítségével a lock-in er®sít®n meg lehet mérni a teljes mikrohullámú
intenzitást. Bizonyos esetekben azonban, a spektrumot is el®nyösebb lehet mikrohullámú
modulációval rögzíteni, mint mágneses tér modulációval. Ha a jelek sokkal szélesebbek,
mint a modulációs tekercs maximális mágneses tere, és így nem lehet a jelek szélességével
összemérhet®en modulálni, akkor az érzékenység csökken. Mikrohullámú moduláció ese-
tén nem merül fel ilyen probléma. Másrészt nagyon alacsony h®mérsékleten a modulációs
tekercs f¶tése jelenthet problémát, amit mikrohullámú modulációval szintén meg lehet ol-
dani. A technikának több komoly hátránya is van. Egyrészt a spektrum a detektorra jutó
teljes mikrohullámú intenzitást tartalmazza, így a mérés sokkal érzékenyebb a küls® zava-
rokra, termikus driftekre. A fázisérzékeny er®sít® digitális felbontását is kimeríti a nagy
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3.6. ábra. A vizes oldatok méréséhez készített rezonátor és mintatartó vázlata. A rezonátor
a gömbtükör közepén kialakított lyukon keresztül csatolódik a hullámvezet®höz.
Az alsó síktükör a fels® modulba illeszkedik, és mozgatásával lehet az üreget
hangolni. A mintát a síktükör felületén a csavaros kupak mylar ablaka alatt kell
elhelyezni. A modulációs tekercset a fels® elem küls® oldalán alakítottam ki (az
ábrán nincs feltüntetve).

alapvonal, és a jelet esetleg nem lehet megfelel® felbontással érzékelni, vagy digitzaj jelenik
meg. Másrészt hiányzik a moduláló mágneses tér jelentette térbeli sz¶r®, azaz hogy csak
a minta közvetlen közeléb®l jöhet jel. Ez a mér®fej bels® felületeinek oxidációjából vagy
szennyez®déséb®l származó parazita jelekehez vezethet.

3.3.5. Mechanikai zajsz¶rés

A spektrométert tartó állványzat kialakítására nagy gondot fordítottunk (3.7 ábra). A
körülbelül 120 kg tömeg¶ optikai asztalt a mágnes fölött kellett elhelyezni. Az asztal és a
mágneshez rögzített mér®fej relatív elmozdulása, a referencia ág és jelág relatív fázisának
megváltozásán keresztül a mérés során zajokat eredményezne. Hogy megértsük a probléma
súlyosságát, tudni kell, hogy az ESR jelet leválasztó polarizátor (3.4 ábra (7) ) izolációja
véges, körülbelül 20 dB, így a nagy intenzitású visszavert sugárzásból a referencia jellel
összemérhet® teljesítmény szivárog a jelágba. Ezek interferenciájával állítjuk be a detek-
tor mikrohullámú munkapontját. Az ESR jel jellemz®en öt nagyságrenddel kisebb, mint
a detektorra jutó összteljesítmény, tehát a két fényút különbségének bizonytalanságát a
hullámhossz ( λ222GHz= 1,3 mm) tört részére kell redukálni.
A megfelel® stabilitás érdekében az egész spektrométer egy rezgésmentesített talapza-

ton nyugszik. Ennek megtervezésében nélkülözhetetlen segítséget kaptunk a Budapesti
M¶szaki és Gazdaságtudományi Egyetem Épületszerkezettani tanszékének munkatársai-
tól, Pataky Ritától és Dr Reiss Frigyest®l. Komoly kihívást jelentett, hogy a szerkezet ne
tartalmazzon ferromágneses anyagokat, amik ronthatják a mágnes homogenitását. Az alap
egy két tonna tömeg¶ nagy szilárdságú beton tömb (C45, polietilén er®sít® szálakkal) ami
36 rezgéscsillapító kopolimer hasábon nyugszik (CMD). Ezen áll a mágnes és az optikai
asztalt alátámasztó négy 135 cm magas tégla oszlop. Az oszlopok esetében nagy tömeg¶
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3.7. ábra. A kvázi-optikai spektrométer rezgésmentes alapja és tartóállványa. A kezel®k
faállványa és a gumírozott járófelületek mechanikusan el vannak szigetelve a
spektrométer®l.

rugalmatlan struktúra kialakítása volt a cél. A stabilitás növelésére a téglák összeilleszté-
sénél kétkomponens¶ csemperagasztóval kevert maltert használtunk és minden oszlopban
négy alumínium rúd fut végig, melyek lent be vannak fúrva a betontömbbe. (Az oszlopok
megkonstruálásánal tanácsaival nagy segítségünkre volt Zawadowski Alfréd professzor.)

Magát az optikai asztalt egy alumínium állvány tartja (ITEM Industrietechnik GmbH),
ami az asztal háromirányú �nom mozgatását és két tengely menti döntését teszi lehet®-
vé, valamint egy sínen az egész asztal elcsúsztatható a mér®fej ki- és behelyezéséhez. A
spektrométer kezeléséhez a rezgésmentes alaptól független állványokat és járófelületeket
alakítottunk ki.

3.4. A spektrométer m¶ködési paraméterei

A spektrométer és az optikai asztal m¶ködését számos méréssel ellen®riztük. Meghatá-
roztuk a detektornak használt bolométer mikrohullámú munkapontját. A mintára jutó
mikrohullámú teljesítményt �xen tartva változtattuk a detektorra jutó teljesítményt, és
vizsgáltuk az ESR jel nagyságát. A legnagyobb ESR jelet akkor kaptuk, mikor az el®feszí-
tés 450 mV volt (százszoros feszültség-er®sítés mellett), de 300 mV felett már alig változott
az érzékenység. A mérés zaja függetlennek adódott a detektorra jutó teljesítményt®l, te-
hát a várakozásoknak megfelel®en nem a forrás a zajszintet meghatározó elem. A Lock-in
er®sít®vel megmérve a spektrométer zaja 1,6 nV√

Hz
, ami megfelel a forró elektron bolométer

speci�kált zajának.
Megmértük a spektrométer érzékenységét. Ezt általában �a detektálható spinek száma

osztva a vonalszélességgel� formában fejezik ki, mértékegysége spin

Gauss·
√
Hz
. Azért, hogy ez

a berendezések összehasonlítására alkalmas mennyiség legyen, a pontosabb de�níció: azon
S = 1/2 paramágneses spinek száma, melyek 300 K h®mérsékleten, optimális moduláció-
val, optimális mikrohullámú teljesítménnyel, 1 sec id®állandóval mérve, 1:1 jel-zaj arányt
adnak, osztva a vonal szélességével. Ezt természetesen nem közvetlenül mérik, hanem egy
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tetsz®leges, ismert spin koncentrációjú és tömeg¶ mintán felvett optimális spektrumból
számítják ki.
Spektrométerünk érzékenységének vizsgálatára az els® referencia minta 1 mg Mn:MgO

volt, melyet 222,4 GHz frekvencián, 300 K h®mérsékleten, 0,54 G moduláció mellett, 30 ms
id®állandóval mértünk (3.8 a) ábra). A mangán koncentrációját 9 GHz-es ESR intenzitás
mérésben, CuSO4 · 5H2O referenciával összevetve határozuk meg. A koncentráció 1,58
ppm, tehát nagyter¶ méréseinket 2, 3 · 1013 spinen végeztük. Vegyük sorba az érzékenység
meghatározásánál számításba jöv® faktorokat!
A mangán spinje SMn= 5/2, ami alapján intenzitása SMn(SMn+1)/(S 1

2
(S 1

2
+1)) = 35/3-

al lenne nagyobb a hasonló mennyiség¶ feles spin jelénél. Az átmenetet a kristálytér
felhasítja, és a magasabb mágneses kvantumszámú átmenetek er®s szögfüggésük miatt a
pormintában kiátlagolódnak. Így csak a középs®, m = −1

2 −→ m = 1
2 átmenetet látjuk.

A középs® átmenet a teljes intenzitás 9/35-öd részét hordozza, így a mangán jele (353 ·
9
35

= 3) háromszor nagyobb, mint azonos számú feles spin jele lenne.
A spektrum hat vonala a középs® átmenet hiper�nom felhasadásából származik. A jel-

zaj arányt egy hiper�nom vonalra tudjuk meghatározni, miáltal a teljes intenzitásnak csak
egy hatodát hasonlítjuk a teljes zajhoz.
A mérés során a lock-in id®állandója 30 ms volt a referencia 1 s helyett. Az id®állandó

fordítottan arányos a fázisérzékeny er®sít® sávszélességével. Mivel a mérés zaja a sávszé-

lesség gyökével n®, így
√

30
1000 = 0, 17 faktort kapunk. A moduláció 0,54 Gauss volt, ami

kisebb, mint a vonalszélesség, 1 Gauss. Az intenzitás szempontjából a moduláció optimális,
ha megegyezik a vonalszélességgel. A korrekciós tényez® a moduláció és a vonalszélesség
aránya: 0,54:1. Végül a jel-zaj arány a spektrumon 60 körüli. Mindezeket �gyelembe véve
berendezésünk érzékenysége:

2, 3 · 1013 · 3 · 1

6
· 0, 17 · 0, 54 · 1

60
= 1, 8 · 1010

spin

Gauss·
√
Hz

A spektrométer 222,4 és 111,2 GHz-es teljesítményének összehasonlítására egy másik,
az abszolút érzékenység meghatározására kevésbé alkalmas mintával végeztünk méréseket,
KC60 polimert használtunk. A KC60 polimer nem paramágnes, hanem egy nagy szusz-
ceptibilitású fém, χ = 5 · 10−4 emu/mol [69]. A KC60 és az S = 1/2 paramágneses spin
rendszer szuszceptibilitásának aránya 300 K-en 0,4.
222,4 GHz ferkvencián 1 mg mintát vizsgáltunk, 2 G moduláció és 30 ms id®állandó mel-

lett. A 3.8 ábra b) spektrumán a vonalszélesség 7 G, a jel-zaj arány pedig 8340. Ez alapján
az érzékenység 2, 7 · 1011 spin

Gauss·
√
Hz
. A korábbi méréshez képest tapasztalható jelent®s el-

térést az okozhatja, hogy a KC60 minta nagy mennyiség¶ molekuláris C60-at tartalmaz
� mivel csak aluldópolással érhet® el, hogy ne keletkezzen K3C60 � így felülbecsültük a
spinek számát.
A spektrométert 111,2 GHz-en 0,1 mg KC60 polimer + 0,9 mg SnO mintával teszteltük.

A 3.8 ábra c) spektrumát 300 K h®mérsékleten, 30 ms id®állandóval, 8 G modulációval
vettük fel. A vonalszélesség 7,7 G, a jel zaj arány 140. Ez alapján az érzékenységre 5 · 1012

spin

Gauss·
√
Hz

értéket kapunk. A két KC60-as mérés alapján a spektrométer érzékenysége 111,2
GHz-en húszas faktorral gyengébb, mint 222,4 GHz-en.
A vizes oldatok mérésére kifejlesztett mér®fej kalibrálását egy stabil gyökös vegyület,

TEMPO (2,2,6,6-Tetrametilpiperidin-1-oxil) 10 mM-os vizes oldatával végeztem. A min-
tatartó térfogata hozzávet®legesen 3, 8 ·10−7 l, a moduláció 1,6 G, a detektált jel-zaj arány
pedig 200 körüli volt. Ezek alapján az érzékenység 7 · 1011 spin

Gauss·
√
Hz

.
A berendezés stabilitását jól illusztrálja a 3.9 ábrán látható spektrum sima alapvonala.

A 9 Tesla széles spektrum 18 perc alatt készült, 2 mT modulációval. A nagyításon látható,
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3.8. ábra. A spektrométer érzékenységének meghatározásához használt spektrumok: a) 1
mg, 1,58 ppm koncentrációjú Mn:MgO, 222,4 GHz-en (0,05 mT moduláció, 0,02
T/min sweep, 30 ms id®állandó); b) 1 mg KC60por 222,4 GHz-en (0,2 mT, 0,25
T/min, 30 ms); c) 0,1 mg KC60+0,9 mg SnO2, 110 GHz-en (0,8 mT, 0,06 T/min,
30 ms).
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3.9. ábra. 1 mg KC60 por, a berendezés teljes mágneses tér tartományát átfogó spektruma,
222,4 GHz-en. A fenti nagyítás szépen illusztálja a spektrométer alapvonalának
stabilitását. (190 K, 2 mT moduláció, 0,5 T/min sweep, 100 ms id®állandó)

hogy az alapvonal bizonytalansága a detektor zajának nagyságrendjébe esik.

1. Tézispont
Részt vettem a BME Fizikai Intézet Mágneses Rezonancia Labor nagyter¶
elektronspin rezonancia spektrométerének korszer¶sítésében. Teszteltem a
berendezést és meghatároztam érzékenységét. Megmutattam, hogy stabilitása és
zajszintje megfelel a tervezésnél vártaknak. Terveztem és beüzemeltem egy
veszteséges folyadék-minták vizsgálatára alkalmas mér®fejet.
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4. Spin moduláció kísérletes vizsgálata
dópolt kuprát antiferromágneseken

Az YBa2Cu3O6+δ kuprát antiferromágnes alacsony dópolású tartományában vizsgáltam
a mágneses rend dópolás-függését ESR és infravörös transzmissziós mérésekkel. Doktori
munkám során a Kísérleti Fizika tanszéken régebb óta folyó kutatásba kapcsolódtam be.

4.1. Kísérleti el®készületek

A kísérleti �zikus számára a jó tudományhoz a legfontosabb a jó minta, így el®ször a
mintanövesztést tekintem át. A kísérletek technikai el®készítése után a karakterizáló ESR
méréseket ismertetem.

4.1.1. Minták

Méréseimet CazGdyY1−z−yBa2Cu3O6 mintákon végeztem, ahol z = 0; 0,008; 0,02; 0,03 és
y = 0,01-0,03. A mintákra a továbbiakban rendre mint �dópolatlan�, �Ca0,8%�, �Ca2%�
és �Ca3%� fogok hivatkozni. A nagy tisztaságú mintákat BaZrO3 tégelyekben [70] Andreas
Erb növesztette, Garchingban. Méréseim során kifejezetten az alacsony dópolási tartomány
megismerése volt a cél. Ebben a tartományban a szokásos reverzibilis oxigén dópolás nem
megbízható. Ennek során a réz-oxid rétegek közötti Cu+ ionok rétegébe épülnek be oxigén
atomok, láncokat alakítva ki. A töltésátvitelben csak az oxigén láncok (minimálisan párok)
vesznek részt, alacsony dópolásnál így az adalékoló atomok kon�gurációja is szerepet ját-
szik a réz-oxid síkok töltésállapotának kialakításában. Ezt elkerülend® mintáink kálcium
dópolással készültek. A kálcium a mozgékony oxigénnel szemben �xen beépül a kristályba
az ittrium helyére, stabil dópolást kialakítva. (lásd még az 1.1.4 fejezetet) A kristályokból a
többlet oxigént h®kezeléssel eltávolították ( 700 °C h®mérsékleten argon atmoszféra alatt),
és a mérések között drybox-ban tároltuk ®ket, hogy megel®zzük az oxigén bedi�undálását.

A növesztés során az ittrium további egy százalékát gadolíniummal helyettesítették. A
Gd3+ ionok gyengén hatnak kölcsön a réz-oxid síkokkal: az összes ittriumot gadolínumra
cserélve is alig tapasztalható változás a szupravezet® fázisban [71]. A mágneses Gd3+ io-
nok ESR próbaként m¶ködnek. A kalcium dópolást minden növesztésnél energia-diszperzív
röntgen analízissel ellen®rizték, amit az ESR mérések is meger®sítettek. A névleges gadolí-
nium koncentráció minden esetben 1% volt. Ez három esetben jól egyezik az ESR alapján
adható becsléssel, míg a Ca2% mintáknál a Gd koncentrációt valamivel magasabbnak ta-
láltuk, körülbelül 3%-nak. Minden növesztésb®l több mintát is vizsgáltam, és ezek azonos
ESR spektrumot mutattak. A minták listája dolgozatom A mellékletében található.

A minták jellemz®en négyzet alakú fényes fekete lapok, melyek tipikus mérete 1x1x0,05
mm. A négyzetes kristály oldalai a kristálytani a és b tengelyekkel párhuzamosak síkja
pedig mer®leges a c tengelyre. Méréseim során a mintákat az alakjuk alapján orientáltam.
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4. Spin moduláció kísérletes vizsgálata dópolt kuprát antiferromágneseken

kvarc cső

teflon henger

minta

4.1. ábra. Az egykristály mintákat lezárt kvarccs®ben helyezzük a spektrométerbe. A min-
ta orientációját egy megfelel® kialakítású, a cs®be pontosan illeszked® te�on
henger biztosítja.

4.1.2. M¶szerek

ESR méréseimet két spektrométer segítségével végeztem. 9 GHz frekvencián a lausan-
nei Ecole Polytechnique Federale de Lausanne-ban (EPFL) m¶köd® Bruker Elexsys E500
berendezést használtam Forró László vendégeként. Bár hasonló berendezés itthon is m¶-
ködik, a mérésekhez szükséges alacsony h®mérséklet miatt ( < 20 K ) a vizsgálatokat csak
külföldön lehetett elvégezni.
Nagyter¶ méréseimet (75GHz - 225GHz) a 3.2 fejezetben részletesen ismertetett �hul-

lámvezet®s� spektrométeren végeztem a Kísérleti Fizika tanszék laborjában.

4.1.3. El®készítés és karakterizálás

Mintáim oxigénre mérsékelten, vízre viszont rendkívül érzékenyek. Az ESR mérésekhez
leforrasztott kvarc cs®be zárva helyeztem a mintát a kriosztátba, megel®zend®, hogy kivé-
telnél a lecsapódó pára a mintára folyjon. A kristályt a csövön belül egy a kvarc cs®be pon-
tosan illeszked® te�on hengerre ragasztottam kevés vákuumzsírral. A henger fed®lapjának
megfelel® kialakításával a minta jól rögzíthet® adott orientációban (4.1 ábra). A nagyter¶
mérésekhez mágneses tér referenciaként BDPA-t (α,γ-biszdifenilén-β-fenilallil) használtam.
A stabil szabad gyököt kis koncentrációban tartalmazó polimer lapot a mintához a lehet®
legközelebb szintén a te�onhengerre ragasztottam.
Az új mintákról, ellen®rzésképp el®ször c irányban 75 GHz frekvencián és 20 K h®mér-

sékleten vettem fel ESR spektrumot. Egy jó min®ség¶ spektrumon mind a Gd-Gd, mind
a Gd-Ca szomszédoktól származó dipól-dipól szatellitek meg�gyelhet®ek (4.2 ábra). Ezek-
nek a f® átmenetekhez mért relatív intenzitásából a gadolínium és kalcium dópolás mértéke
meghatározható [7].

4.2. ESR mérések

A Gd3+ ion a magas h®mérséklet¶ szupravezet® anyagok vizsgálatában általánosan hasz-
nált ESR próba [72, 73, 74]. A Gd3+ ion ESR-jét és a CuO2 síkokkal való kölcsönhatását
részletesebben dolgozatom 2.1.3 fejezete tárgyalja. Itt csak azt elevenítem fel röviden,
hogy a Gd3+ ion JGd= 7/2 momentuma és a Cu2+ SCu= 1/2 spinje közti kicserél®dés
következtében a gadolínium �nomszerkezeti vonalai kétféle eltolódást mutatnak.

ΔB1 = AGdχB
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4.2. ábra. Ca0.8% minta 75 GHz-es, c || B spektruma, 17,5 K h®mérsékleten. Az alsó
nagyításon jól látszanak az els® szomszéd Gd-Gd és Gd-Ca pároktól származó
dipol szatellitek. A kálciummal szomszédos gadolínium ionok néhány vonalát
nyilak jelölik az alsó ábrán.

ΔB2 = Cmχ

Ahol B a küls® mágneses tér, χ a réz-oxid síkok makroszkopikus szuszceptibilitása, AGd

és Cm pedig h®mérséklett®l és dópolástól független konstansok. Az m index a hét �nom-
szerkezeti átmeneten fut végig. Mindkét tag függ a lokális szuszceptibilitástól, ami viszont
er®sen függ az AFM alrácsmágnesezettségének a küls® térhez viszonyított orientációjától.
Így a vonalak eltolódásának vizsgálatával az alrácsmágnesezettség orientációja meghatá-
rozható.

4.2.1. Kister¶ ESR mérések � Az AFM doménszerkezet h®mérsékletfüggése

Mint azt a 1.1.5.5 szakaszban áttekintettem, korábbi ESR vizsgálatokból ismert, hogy a
dópolatlan és Ca0,8% mintákban antiferromágneses doménszerkezet alakul ki. A dópolat-
lan mintában legalább 150 K alatti h®mérsékleten [100] és [010] irányú domének találhatók,
azaz a könny¶ mágnesezési irányok a rácsirányokkal párhuzamosak. A Ca0,8% mintában a
domének orientációja h®mérsékletfügg®: magas h®mérsékleten a dópolatlan mintához ha-
sonlóan [100] és [010] irányúak, a h®mérsékletet csökkentve viszont elfordulnak a diagonális
[110] és [1-10] irányokba. A mer®leges domének jeleinek felhasadása független attól, hogy
rácsirányúak vagy diagonálisak.
Munkám során 9 GHz-es ESR mérésekkel (≈ 0,3 T mágneses térben) vizsgáltam az

alrácsmágnesezettség irányának függését a h®mérséklett®l és a dópolástól.
A doménekt®l származó felhasadást a legkisebb ter¶ átmenetnél lehet a legjobban de-

tektálni. A 4.3a ábrán dópolatlan mintán [100] irányú küls® térben felvett spektrum rész-
letét látjuk, egy jellegzetesen felhasadt vonallal. A keskenyebb, intenzívebb vonal a térre
mer®leges doménekt®l származik, míg a szélesebb vonal az energetikailag kedvez®tlenebb
helyzetben lev® térrel párhuzamos doménekt®l. A mintát [110] irányú, diagonális térbe
helyezve egyetlen vonalat kapunk, mivel a két domén szuszceptibilitása ebben az irányban
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4.3. ábra. Dópolatlan YBCO a irányú, 9 GHz-es ESR spektrumának részlete 25 K-en: az
egymásra mer®leges domének jelei. A keskenyebb, nagyobb jel a küls® mágneses
térre mer®leges, energetikailag kedvez®bb domént®l származik, melyet a (b) ábra
alsó részén szemléltetek, a másik szélesebb jel pedig a térrel párhuzamos, a (b)
ábra fels® részén szemléltetett domént®l ered.

egyforma.
A Ca0,8% minta estében [100] irányú küls® térben a h®mérsékletet csökkentve a két

vonal között egy harmadik n® fel, mely 40 K alatt dominánssá válik. Diagonális küls®
térben ennek komplementerét �gyelhetjük meg: az ekvivalens doménekt®l származó vonal
felhasad és alacsony h®mérsékleten két különálló vonalat detektálunk (4.4 ábra (a) és (c)
panel).
A Ca2% mintánál [110] irányú térben �gyelhet® meg jobban a doménszerkezet változása

(4.4 ábra (d) panel). Alacsony h®mérsékleten a spektrum egyértelm¶en felhasad a térrel
párhuzamos és arra mer®leges domének vonalaira. A felhasadás kevésbé szembeötl®, mivel
a vonalak kicsit szélesebbek, de mértéke megegyezik az alacsonyabb dópolásnál meg�gyelt-
tel. A h®mérsékletet növelve a vonalak összeolvadása magasabb h®mérsékleten, 60 K körül
történik meg. [100] irányú küls® térben, magas h®mérsékleten nem sikerült detektálni a
vonalak felhasadását (4.4 ábra (b) panel). Ha várakozásunknak megfel®en feltesszük, hogy
ebben az irányban a felhasadás nagysága nem különbözik lényegesen a Ca0,8% mintán
meg�gyeltt®l, a többlet vonalszélesség nem fedheti el a felhasadást.
A Ca3% mintákban egyáltalán nem sikerült a spektrum AFM domének okozta felha-

sadását kimutatni, még alacsony h®mérsékleten sem. A dópolás növelésével az antiferro-
mágneses szerkezet leépül, és így a domének stabilitása is csökken. A mer®leges domének
meg�gyelésének hiányát okozhatja az, hogy a rácshoz lazábban kötött domének már az
alkalmazott kis mágneses térben is elfordulnak a térre mer®leges irányba, vagy hogy a
domének a termikus gerjesztések hatására �uktuálnak a mer®leges állapotok között.

4.2.2. Nagyter¶ mérések � Az AFM doménszerkezet térfüggése

Zérus küls® mágneses térben a mintában az ortogonális domének részaránya megegyezik.
Elegend®en nagy teret kapcsolva az (a-b) síkba, az alrácsmágnesezettség, Ms mindenütt
a küls® térre mer®leges irányba rendez®dik, és a minta egyetlen doménb®l áll. Az átren-
dez®dés reverzibilis: az ESR spektrum nem függ a mágneses és termikus el®történett®l
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4.4. ábra. Ca0,8% (fels® sor) és Ca2% (alsó sor) minták 9 GHz-es ESR spektrumának
részletei két orientációban, több h®mérsékleten. A különböz® orientációban fel-
vett spektrumok h®mérsékletfüggését vizsgálva jól nyomonkövethet® a domének
45°-os elfordulása.
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4. Spin moduláció kísérletes vizsgálata dópolt kuprát antiferromágneseken

[48].
Méréseim során azt vizsgáltam, hogy mekkora küls® tér szükséges az alrácsmágnesezett-

ség elfordításához a Ca2% mintában. A rendelkezésemre álló spektrométerekkel három
frekvencián (9 GHz; 75 GHz; 225 GHz), azaz három mágneses tér értéknél (0,2 T; 2,7
T; 8,1 T) próbáltam meghatározni az AFM domének orientációját. Mind az alacsony
h®mérséklet¶ diagonális állapotban, 20 K-en, mind a magas h®mérséklet¶ párhuzamos
állapotban, 100 K-en végeztem méréseket. Mindkét esetben külön vizsgáltam a domén
populáció arányainak megváltoztatásához (90°-os elfordulás) és a mágnesezettség 45°-os
elforgatásához szükséges mágneses teret. Az adatok kiértékelése összetettebb volt, mint
a kister¶ méréseknél, mivel igen hasonló, felhasadást nem mutató spektrum származhat
a mágneses térhez képest negyvenöt fokban álló doménekt®l épp úgy, mint a mágneses
térre mer®leges egy-domén állapottól. Ezt a két állapotot, bizonyos esetekben a spektrum
komplex analízisével sikerült elkülöníteni.

4.2.3. Vonalszélességek

A dópolatlan és Ca0,8% minta estében a �nomszerkezeti vonalak szélessége izotróp. Ala-
csony h®mérsékleten körülbelül 6 mT, ami fokozatosan növekedni kezd 100 K felett. A
Ca2% és Ca3% mintáknál a vonalszélesség a dópolással növekszik, és er®s anizotrópiát
mutat az (a-c) síkban. A többlet vonalszélesség a dópolatlan mintához képest a c irány-
ban kétszer akkora, mint az (a-b) síkban. (4.5 ábra)
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4.5. ábra. Az ESR vonalak szélessége az (a-b) síkban és c irányban több h®mérsékleten és
frekvencián a Ca3% és a dópolatlan mintánál. A dópolatlan minta frekvenciafüg-
getlen és izotróp vonalszélességét csillagok jelzik. A Ca3% minta vonalszélessége
er®s anizotrópiát mutat: az üres szimbólumokkal jelölt c irányú szélesség jóval
nagyobb mint a tömör szimbólumokkal jelölt a irányú.

4.3. Távoli infravörös transzmissziós mérések

4.3.1. A vizsgálatok motivációja és célja

A magas h®mérséklet¶ szupravezet® anyagok �stripe� fázisáról részletesebben az els® feje-
zetben írtam. Máig tisztázatlan kérdés, hogy az YBCO torzítatlan réz-oxid síkja esetében
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4.3. Távoli infravörös transzmissziós mérések

4.6. ábra. Az infravörös transzmisszió mérés vázlatos elrendezése. A szinkrotron sugárzá-
sa a Fourier spektrométeren halad át, majd a mágnesben elhelyezett mintára
fókuszáljuk. A mágneses tér a minta síkjában fekszik, a fény pedig a térre
mer®legesen halad át a mintán. A mintatartót a fényvezet® cs®vel együtt a
mágnesben elforgatva a sugárzás lineáris polarizációjának iránya elforgatható a
mágneses térhez és a mintához képest.

milyen a stripe-ok geometriája. Az egy-dimenziós töltés struktúrák egyik lehetséges, kísér-
letesen jól detektálható következménye lenne az (a-b) sík vezet®képességének anizotrópiája
mágneses térben. A modell szerint egy küls® mágneses tér a spinekre hatva rendezi a csa-
tolt töltés és spin modulációkat, ami a vezet®képességet anizotróppá teszi. Egyenáramú
mérésekben jelent®s mágneses ellenállást �gyeltek meg [36], azonban err®l bebizonyosodott,
hogy magnetostrikció okozza [37, 38]. Elképzelhet®, hogy a töltés struktúrák a szennye-
zésekkel és rácshibákkal kölcsönhatva rögzít®dnek, és a stripe rendszer a töltéss¶r¶ség
hullámokhoz hasonlóan aktivált vezetést mutat, azaz csak egy meghatározott véges ger-
jesztési frekvencia felett viselkedik vezet®ként. Ezt a lehet®séget infravörös transzmissziós
mérésekben vizsgáltam. Munkám során Ca2% YBCO infravörös (IR) vezet®képességében
kerestem mágneses térfügg® anizotrópiát a 10-90 cm−1 frekvencia tartományban.

4.3.2. Kísérleti technika

Méréseimet a Brookhaven National Laboratory-n belül m¶köd® National Synchrotron Light
Source U12IR jel¶ kísérleti helyén végeztem. A kísérleti elrendezést a 4.6 ábra mutatja. A
spektrométer után a lineárisan polarizált fény egy szupravezet® mágnesen halad keresztül.
A nyaláb fókuszában, a tekercs közepén helyeztük el a mintát. A nyaláb fókuszálásához
szükséges optikai elemek nem férnek el a mágnes furatában, ezért miután áthaladt a mintán,
a fényt a mér®fejen belül egy rézcs®ben vezetjük tovább a detektor felé.
A kristályt egy lyukas réz korongra helyeztük úgy, hogy teljesen lefedje a lyukat. A
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4. Spin moduláció kísérletes vizsgálata dópolt kuprát antiferromágneseken

4.7. ábra. Az infravörös traszmissziós mérésekben a sztatikus mágneses tér (B), az oszcil-
láló elektromos tér (E(ω)) és a kristály tengelyek irányának négy kombinációját
viszgáltam. A szaggatott vonalak, MS , az alrácsmágnesezettség, a négyzetrács
pedig a réz-oxid síkok orientációját mutatja.

mintát körben ezüstpasztával ragasztottuk a koronghoz, hogy ne szivároghasson át fény
a minta mellett. Ezt a korongot illesztettük a mér®fejbe. Mivel nem volt lehet®ség a
mintát kvarccs®ben lezárni, mintacserénél, kiemelés el®tt a mér®fejet gondosan fel kellett
melegíteni. A mintát hordozó korongot a speciálisan ehhez a kísérlethez épített mér®fejben
függ®legesen helyeztük el úgy, hogy a korongot forgatva a mágneses tér a kristály (a-
b) síkjában tetsz®leges irányba beállítható. A fényútban a minta el®tt és után egy-egy
rézsútos tükör helyezkedik el, így a fény a térre mer®legesen halad át a mintán. Ennek az
elrendezésnek a segítségével az egész mér®fej elfordításával a mintára es® fény polarizációja
forgatható a kristályhoz illetve a mágneses térhez képest. Végeredményben tehát a mintát
illetve a mér®fejet forgatva a mágneses tér és a mikrohullámú polarizáció iránya egymáshoz
és a mintához képest is tetsz®legesen beállítható a kristály (a-b) síkjában.
A Ca2% minta transzmisszióját 0 T és 12 T mágneses térben vizsgáltam. A zérus térben

mágnesesen izotróp mintát az (a-b) síkba kapcsolt nagy mágneses tér anizotróp módon
rendezi. A 4 K � 126 K h®mérséklet tartományban a mágneses tér és az IR polarizáció
több kombinációja mellett végeztem méréseket. A küls® mágneses teret a [100] illetve
[110] irányba kapcsoltam, a [001] irányban haladó IR sugárzás transzmisszióját pedig a
térrel párhuzamos és arra mer®leges polarizáció mellett vizsgáltam. A vizsgált mágneses
tér�polarizáció kombinációkat a 4.7 ábra foglalja össze.

4.3.3. Mérési eredmények

A 4.8 ábra három nyers transzmissziós intenzitás görbét mutat a frekvencia függvényében:
az �üres� görbe az üres mintatartó körülbelül 1 mm átmér®j¶ lyukán átjutó fény intenzitása,
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4.8. ábra. Nyers infravörös transzmissziós görbék a hullámszám függvényében, üres min-
tatartón valamint dópolatlan és Ca2% YBCO mintákon. Az éles levágások 25,
50 és 75 cm−1 hullámszámnál a spektrométert®l származnak.

a másik kett® pedig a dópolatlan és Ca2% YBCO minták spektrumai. Az üres mintatartó
frekvenciafüggését a fényforrás karakterisztikája és a mintatartó nyílásának véges mérete
okozza. A spektrométer nyalábosztója szintén jelent®s intenzitásvesztést okoz 25, 50 és
75 cm−1 hullámszámnál. A dópolatlan minta abszorpciója viszonylag gyenge, a mintán
belüli többszörös visszaver®dés okozta intenzitás oszcillációk is meg�gyelhet®ek (lásd a
4.9 a) ábrát is). A Ca2% minta abszorpciója sokkal er®sebb. A felbontást 0,5 cm−1�re
növelve sikerült a Gd3+ ESR-ét megtalálni 11 T és 12 T körül, ami bizonyítja, hogy valóban
transzmissziós jelet �gyelünk meg és nem a minta mellett jut fény a detektorba. A Ca3%
minta esetében már detektálhatatlan volt az átjutó fény intenzitása.
A Ca2% mintának az üres mintatartó transzmissziójával normált spektrumait a 4.9 ábra

mutatja. A spektrumokat 4 K h®mérsékleten 0 T illetve 12 T mágneses térben vettem fel.
A 4.9 a) és b) ábra görbéi rendre a 4.7 a) és b) ábrán vázolt geometriában készültek. A
másik két elrendezésben készült spektrumok hasonló min®ség¶ek. A mágneses tér hatására
bekövetkez® transzmisszióváltozások kisebbek a mérési bizonytalanságnál, legfeljebb ± 5%-
nak becsüljük a vizsgált spektrális tartományban.
Vizsgáltuk a minta IR vezet®képességének h®mérsékletfüggését is (4.10 ábra). A min-

ta IR vezet®képessége magas, h®mérséklet függése pedig gyenge a DC vezet®képességhez
képest, különösen alacsony h®mérsékleten.
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4.9. ábra. Az üres mintatartóhoz normált relatív IR transzmisszió 0 T és 12 T mágneses
térben, Ca2% mintán. a) Transzmisszió mágneses tér nélkül és az infravörös
elektromos térrel párhuzamos 12 T mágneses térben, illetve Dópolatlan minta
transzmissziója. b) Térfüggés vizsgálata az infravörös elektromos térre mer®le-
ges 12 T mágneses térben. Az ábrán a mágneses tér az [100] irányba mutat, a
diagonális térben felvett spektrumok hasonlóak. A satírozott téglalapok techni-
kai okok miatt nem mérhet® tartományokat takarnak ki.
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4.10. ábra. IR transzmisszió h®mérsékletfüggése Ca2% mintán.
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5. Eredmények diszkussziója

5.1. Az alacsony dópolási tartomány fázisdiagramja

A 4.2.1 fejezetben ismertetett méréseket az 5.1 ábra fázisdiagramja foglalja össze. A dóp-
olatlan mintában a legalacsonyabb h®mérsékletekt®l kezdve széles tartományban a rács
irányaival párhuzamos alrácsmágnesezettség �gyelhet® meg. Dópolt mintákban, alapálla-
potban az alrácsmágnesezettség 45°-ot elfordul az (a-b) síkban, és diagonális irányú. A
diagonális rend egy, a dópolással arányos átalakulási h®mérsékletig marad fenn. Az át-
menet fokozatos, szélessége néhányszor tíz Kelvin. Az átalakulás felett a Ca0,8% minta
esetében egyértelm¶en azonosítható a párhuzamos mágneses rend. A Ca2% mintánál a di-
agonális állapot elt¶nése egyértelm¶, de magasabb h®mérsékleten rács-irányú ortogonális
doméneket nem sikerült meg�gyelni.
Hogy milyen mechanizmus stabilizálja a párhuzamos orientációjú alrácsmágnesezettsé-

get, nem eldönthet®. Legvalószín¶bb, hogy a mágneses szerkezet által el®idézett rácstor-
zulás, azaz magnetostrikció okozza, de elképzelhet®, hogy rácshibák, vagy megfelel® orien-
tációjú stripe-ok játszanak szerepet. Töltésrendez®dés el®fordulása a dópolatlan mintában
sem kizárható, mivel rácshibák illetve maradék oxigén következtében ilyenkor is el®for-
dulhatnak töltéshordozók. Van olyan, a másodszomszéd hopping-ot is �gyelembe vev®
átlagtér számolás, ami kifejezetten megjósol egy párhuzamos-diagonális stripe átmenetet
a h®mérséklet függvényében, az alacsony dópolási tartományban [15].
Az alacsony h®mérsékleten meg�gyelt diagonális alrácsmágnesezettséget viszont biztosan

a stripe-ok hozzák létre. Csak egy kollektív jelenség által képzelhet® el, hogy az alkalmazott
alacsony dópolás ilyen stabil és reprodukálható módon megváltoztassa a mágneses alap-
állapotot. A fentieknek megfelel®en a meg�gyelt átmenet származhat a stripe-ok 45°-os
elfordulásából, ha feltesszük, hogy a párhuzamos alrácsmágnesezettséget is stripe-ok sta-
bilizálják, vagy abból, hogy magasabb h®mérsékleten nincsen rendezett stripe struktúra,
és gyengébb er®k határozzák meg az alrácsmágnesezettséget. Ez utóbbi esetben a Ca0,8%
mintában a mágnesezettséget az átmenet felett rácshibák, vagy magnetostrikció rögzíti,
amit alacsonyabb h®mérsékleten elnyom a töltésrendez®dés. Nagyobb koncentrációknál a
mágneses domének kevésbé stabilak és a mérések �uktuációkra utalnak. A Ca2% mintában
a diagonális rend elt¶nése után egyáltalán nem jönnek létre stabil a rácsirányokkal párhu-
zamos domének: a mágnesezettség vagy az alkalmazott 0,3 Tesla mágneses tér hatására is
orientálódik, vagy �uktuál a mer®leges állapotok között.

2. Tézispont
9 GHz frekvenciájú Gd3+ ESR méréseket végeztem az GdyCaxY1−x−yBa2Cu3O6 (YB-
CO) magas h®mérséklet¶ szupravezet® alapanyagon az alacsony (kalcium) dópolású,
antiferromágneses tartományban. A mérések alapján meghatároztam a �stripe� fázis
fázisdiagramját a h®mérséklet és a koncentráció függvényében.

5.2. Az alrács-mágnesezettség térfüggése

A Ca2% mintán végzett, a 4.2.2 pontban részletezett mérések eredményeit a 5.1 táblázat
foglalja össze.

51



5. Eredmények diszkussziója

5.1. ábra. A CayY1−yBa2Cu3O6 alacsony dópolási tartományának antiferromágneses fá-
zisdiagramja. A diagonális és párhuzamos alrács-mágnesezettség¶ fázisok ma-
gasabb dópolásnál nem �gyelhet®ek meg, valószín¶leg a mágneses rend orien-
tációjának �uktuációja miatt. (Mivel a Ca2+ iontól származó lyuk két rézoxid
síkon oszlik szét, x = y

2 )

Alacsony h®mérsékleten, az [110] irányba 2,7 T teret kapcsolva (75 GHz) a domének
nagy része a térre mer®legesen áll be. A spektrumban már csak gyenge vállként jelenik
meg a térrel párhuzamos domének jele. Tehát a diagonális állapotban a domének 90°-os
elfordításához körülbelül 2,7 T szükséges.

Mágneses tér iránya nagysága AFM domén iránya 20 K AFM domén iránya 100 K

[110] 0,2 T diagonális, több domén diagonális, egy domén?
�uktuáló domének?

[110] 2,7 T diagonális,
nagyrészt Ms ⊥ B

egy domén?
�uktuáló domének?

[110] 8,1 T diagonális, egy domén egy domén?
�uktuáló domének?

[100] 0,2 T diagonális, több domén diagonális, több domén?
�uktuáló domének?

[100] 2,7 T diagonális, több domén térre mer®leges, egy domén
[100] 8,1 T térre mer®leges, egy domén térre mer®leges, egy domén

5.1. táblázat. Ca2% minta alrácsmágnesezettség orientációjának mágneses térfüggése rács-
irányú ([100]) és diagonális ([110]) térben, az alacsony h®mérséklet¶ (20 K),
diagonális és a magas h®mérséklet¶ (100 K), párhuzamos fázisban.

Az [100] irányban a helyzet kicsit bonyolultabb. Alacsony h®mérsékleten a diagonális
domének és a nagy térben kialakuló mer®leges egy domén állapot ugyanúgy egyetlen �-
nomszerkezeti jelsort ad. Ms irányát a szuszceptibilitástól függ® ESR eltolódások alapján
sikerült meghatározni.

Az ESR Knight-shift meghatározásához ismerni kell a �nomszerkezeti spektrum pontos
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alakját. A spektrumot leíró spin-Hamilton a 2.1.3 fejezet alapján a következ® alakú:
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5.2. ábra. Az (5.1) képletben az α szög de�níciója.

Ahol a réz-oxid szuszceptibilitásától származó eltolódást a gGdeff
=

e�ektív g-tenzor tartal-

mazza, ennek értékét kell a h®mérséklet függvényében meghatározni. Feltehetjük, hogy
a gadolínium g-faktora h®mérséklet független és anizotópiája kicsi az antiferromágneses
szuszceptibilitáséhoz képest [48] és így az e�ektív g-faktor alapján a szuszceptibilitás ki-
számítható.

A �nomszerkezetet meghatározó paraméterek illesztéséhez nagy számú spektrumra van
szükség. A vizsgálathoz használt spektrumokat az 5.2 táblázat tartalmazza.

A spektrumokat el®ször Lorentz görbékkel �tteltem, hogy megkapjam a vonalak helyét,
majd a vonalpozíciókra illesztettem kristálytereket és g-faktorokat. A minta pontos ori-
entációját az illesztésb®l határoztam meg kihasználva, hogy a minta helyzete az egyes
beállításokban nem függ a h®mérséklett®l. A kristálytereket adott h®mérsékleten minden
spektrumra egyformának vettem, kivéve a b22 irányát (α), melyet külön kezeltem. A 2.2
táblázatban megadott irodalmi értékekb®l kiindulva párhuzamosan optimalizáltam a b02,
b22, b

0
4, b

4
4 kristálytereket, majd megpróbálkoztam még a b06 és b46 paraméterek illesztésével

is. A g-faktor minden spektrumra szabad paraméter volt. Nagy frekvencián a spektrum
csak kis mértékben függ az α paramétert®l (5.2 ábra). Ezt szimulációkkal ellen®riztem,
majd a paramétert az illesztés stabilitása érdekében a küls® térre mer®leges alrácsmágnese-
zettségnek megfelel® értékben rögzítettem. Miután meghatároztam a szuszceptibilitást és
ennek alapján a mágnesezettség orientációját, α-t ennek megfelel®en beállítva pontosítot-
tam az illesztést. Az e�ektív g-faktorból kiszámított szuszceptibilitás h®mérsékletfüggését
a 5.3 ábra mutatja. 2,7 Tesla mágneses térben 20 K h®mérsékleten a szuszceptibilitás fele
a magas h®mérsékleten mérhet®nek, ami megfelel a diagonális domének esetén várt érték-
nek. A h®mérsékletet növelve a mágnesezettség elfordulása 40 K és 100 K között történik
meg hasonlóan, mint ahogy alacsony térben tapasztaltuk. 8,1 Tesla mágneses térben (225
GHz)Ms már alacsony h®mérsékleten is a térre mer®legesen rendez®dik. Megállapíthatjuk
tehát, hogy alacsony h®mérsékletenMs 45°-os elfordításához 2,7 T és 8 T közötti mágneses
tér szükséges.

Sajnos a 5.1 táblázat többi kérdéses esetében, ahol felhasadás nem volt látható, a kísérleti
bizonytalanságok nem engedték meg a szuszceptibilitás meghatározását sem.
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H®mérséklet (K)
−→
B iránya Frekvencia (GHz)

20 a 75
20 [110] 75
20 c 75
40 a 75
40 [110] 75
40 c 75
40 a 225
40 [110] 225
60 a 75
60 [110] 75
60 c 75
60 a 225
60 [110] 225
60 c 225
80 a 75
80 [110] 75
80 a 225
80 [110] 225
100 a 75
100 [110] 75
100 a 225
100 [110] 225
100 c 225

5.2. táblázat. Ca2% minta spin-szuszceptiblitásának meghatározásához felhasznált spekt-
rumok.
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5.3. ábra. Spin-szuszceptibilitás a h®mérséklet függvényében, [100] irányú mágneses tér-
ben. Üres kék négyzetek: dópolatlan minta B = 2,7 T; tömör fekete négyzetek:
Ca2% minta B = 2,7 T; tömör piros háromszögek: Ca2% minta B = 8,1 T.
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5.3. Mikrohullámú vezet®képesség polarizáció és mágneses térfüggése

3. Tézispont
Alacsony dópolású (2% Ca) antiferromágneses YBCO mintákon meghatároztam az
alrácsmágnesezettség, Ms mágnestér- és h®mérsékletfüggését ESR mérések segítségé-
vel a 0,3-8,1 Tesla illetve 3-100 K tartományban. Megállapítottam, hogy Ms 90°-os
elforgatásához kisebb mágneses tér szükséges, mint egy 45°-al elforgatott állapot sta-
bilizálásához.

5.3. Mikrohullámú vezet®képesség polarizáció és mágneses

térfüggése

A 4.3 fejezetben láttuk, hogy a Ca2% minta esetében a mágneses tér hatására bekövetkez®
IR transzmisszió változások kisebbek a mérési bizonytalanságnál. Az indukált transz-
misszió legfeljebb ± 5% a vizsgált spektrális tartományban. A vezet®képesség (σv) megvál-
tozása ennél jóval kisebb, mivel a minta vastagabb a δ =

(ωµ0σ
2

)−1/2 behatolási mélységnél
(ω az elektromágneses sugárzás körfrekvenciája, μ0 pedig a vákuum permeabilitása.), és a
transzmisszió (T ) nagyon er®sen függ az l mintavastagság és a behatolási mélység arányá-
tól: T ≈ exp(−l/δ).
ESR méréseim alapján tudjuk, hogy az alkalmazott mágneses tér teljesen orientálja az

alrács-mágnesezettséget, az IR vezet®képességet azonban nem változtatja meg. Ezt valószí-
n¶leg a töltésstruktúra merevsége okozza. Láttuk, hogy alacsony h®mérsékleten, közepes
mágneses terekig az antiferromágnes orientációját a töltésmoduláció határozza meg. Ez a
csatolás azonban gyengébb, mint a stripe-okat létrehozó Coulomb kölcsönhatás, és vissza-
fele a spinek elforgatása nem változtatja meg a töltésrendet.
Meg�gyeltük, hogy IR frekvenciákon a vezet®képesség csak igen gyengén csökken a h®-

mérsékletet növelve (4.10 ábra). A 15 cm−1 hullámszámnál 4 K és 126 K között a transz-
misszióban bekövetkez® hatszoros változás, a behatolási mélységnél nagyobb mintavastag-
ságot �gyelembe véve, kis vezet®képesség változást jelez. Ez er®sen eltér a DC viselkedést®l,
amit korábban Ca3% mintákon vizsgáltam [75]. A vezet®képesség 4 K-en mérhetetlenül
alacsony volt és 20 K és 125 K között két nagyságrendet változott. A Ca2% mintákon nem
végeztem egyenáramú vezet®képesség mérést az (a-b) síkban, de mindenképpen hasonló
viselkedést várok.
A nagy infravörös vezet®képesség alapján valószín¶tlen, hogy indukált anizotrópiát a

frekvenciatartomány megválasztása miatt nem �gyeltük meg. Ahhoz, hogy 90 cm−1 felett
jelenhessen meg jelent®s vezet®képesség anizotrópia, a töltéseknek igen er®sen kellene a
rácshoz csatolódni, ami nem egyeztethet® össze a meg�gyelt nagy infravörös vezet®képes-
séggel. A DC-ben tapasztalt anizotrópia pedig kvantitatívan magyarázható magnetostrik-
cióval [37, 38].

4. Tézispont
Infravörös transzmisszió mérésekkel vizsgáltam a magas h®mérséklet¶ szupravezet®k
alacsony dópolási tartományában meg�gyelhet® töltésszegregált fázist kálcium dópolt
YBCO mintákon. Kimutattam, hogy míg küls® mágneses térrel a mágneses rend
megváltoztatható, addig a töltéseket nem lehet átrendezni. Eredményeim alapján
valószín¶tlen, hogy a töltésszegregált fázisban egymáshoz er®sen csatolt egydimenziós
töltés és spin struktúrák lennének.
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6. Egy rendhagyó szerkezet¶ töltésátviteli
só mágneses viselkedése

Az ET2MnCu[N(CN)2]4 mágneses töltésátviteli só szerkezetét, elektromos és alapvet® mág-
neses tulajdonságait az 1.2.1 fejezetben ismertettem. Az igen rendhagyó szerkezet¶ anyag
félvezet®, és pormintán mérve paramágneses viselkedést mutat.

6.1. Minták

Az egykristály mintákat elektrokémiai úton állították el® Csernogolovkában [56]. A fényes
fekete rombusz alakú lapok mérete körülbelül 0,7 x 0,7 x 0,07 mm. A monoklin szerkezet
kristálytani b és c iránya a rombusz hosszabb, illetve rövidebb átlójával esik egybe. A
(b-c) síkra mer®leges irány 6 fokkal tér el az a iránytól és a* -al jelölöm. A kristályokat az
ESR mérésekhez az alakjuk alapján orientáltuk. A vizsgálatok során összesen hat darab
egykristályon folytak mérések. A kristályok igen törékenynek bizonyultak, ezért az els®
rossz tapasztalatok után vákuum zsírral egy merevít® mylar lapra ragasztottuk fel ®ket,
hogy kevésbé sérüljenek új orientáció beállításakor.

6.2. sztatikus szuszceptibilitás mérések

Korábbi pormintákon végzett mérések megállapították, hogy az anyag 25 K-ig paramágne-
ses. Alacsonyabb h®mérsékleten a mágneses momentum a paramágneses érték alatt marad,
ami antiferromágneses korrelációkra utal, de mágneses rend nem alakul ki [56]. Méréseink
célja a mágneses viselkedésben esetlegesen jelentkez® anizotrópiák felderítése volt. A mé-
réseket egy Quantum Design MPMS-5S SQUID magnetométerrel végezte Kiss László az
MTA Szilárdtest�zikai kutatóintézetében.
A mágesezettség mágneses tért®l való függését mértük 1,8 K és 300 K között összesen

hét h®mérsékleten (1,8 K, 5 K, 20 K, 50 K, 100 K, 200 K, 300 K), három egymásra
mer®leges orientációban. A nyers görbékb®l le kellett vonni a mintatartótól származó
járulékot. Ehhez feltettem, hogy nem túl alacsony h®mérsékleten a minta paramágnesként
viselkedik. Ekkor a mért mágnesezettség

M(T ) = A ·B(T,H)− χ ·H

ahol B(T,H) a Brillouin függvény, ami függ a h®mérséklett®l (T ) és a mágneses térer®s-
ségt®l (H ), és χ a mintatartó diamágneses szuszceptibilitása. Az alkalmazott legmagasabb
mágneses térben (5 T) 50 K-en és 300 K-en mért értékek különbségéb®l meghatároztam
az A paramétert, majd a 300 K-es görbéb®l χ-t. Az eredményeket 1,8 K, 5 K és 20 K
h®mérsékleten a 6.1 ábra mutatja.
Az anizotrópia kicsi: 20 K alatt a b irányban a mágnesezettség legfeljebb 5%-kal nagyobb,

mint a másik két ortogonális irányban.
A mért görbéket Brillouin függvényekkel hasonlítottam össze. Sikerült kimutatni, hogy 5

T küls® tér a legalacsonyabb h®mérsékleten is elnyomja az antiferromágneses korrelációkat.
A Brillouin függvényben szorzó tényez®ként szerepel a minta tömege. Ezt nem sikerült
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6.1. ábra. ET2MnCu[N(CN)2]4 egykristály mágnesezettsége a mágneses tér három ortogo-
nális orientációja esetén 1,8 K, 5 K és 20 K h®mérsékleten.

megfelel® pontossággal megmérni, így illesztésb®l határoztam meg, a függvényeket az 50
K-es méréshez normálva. Ezen a h®mérsékleten már viszonylag nagy a mágnesezettség,
ami csökkenti az illesztés hibáját, másrészt még kicsik az antiferromágneses korrelációk.
A normálásnál többféle feltevéssel élhetünk. A legegyszer¶bb, ha 50 K-en a mágne-

sezettség forrásának szabad paramágneses, SMn = 5/2 és SET = 1/2 spineket tekintünk
(6.2 ábra). Normálás után megvizsgálhatjuk, hogy alacsonyabb h®mérsékleten milyen mo-
dell írja le a méréseket. A paramágneses spinek mellett két lehetséges antiferromágneses
modellt tekintettem: az ET molekulák egymás közötti rendez®dését, mely esetben a mág-
nesezettséget az SMn = 5/2 mangán spin határozza meg; másrészt az Mn és ET spinek
antiferromágneses csatolódását, ami egy 4/2 �es e�ektív spint eredményezne. Mint a 6.2
ábrán látható a mágnesezettség túln® az antiferromágneses modellek által jósolt értéke-
ken, és 5 T küls® térben megközelíti a paramágneses értéket. Fel lehet még tenni, hogy
50 K�en az ET molekulák spinjei már rendezettek. Így elvégezve a normálást megint azt
tapasztaljuk, hogy a mért mágnesezettség alacsony h®mérsékleten és nagy térben nagyobb,
mint a modell jósolná. Megállapíthatjuk tehát, hogy kis terekben (B < 2 T) 20 K alatt a
mágnesezettség antiferromágneses korrelációk nyomait mutatja, valamint hogy 5 T küls®
tér ezeket hatékonyan elnyomja.

6.3. ESR mérések

A 9 GHz�t®l 420 GHz�ig terjed® frekvencia tartományban (0,3 T - 15 T rezonancia tér),
2 K és 300 K között végeztünk ESR méréseket b, c és a* irányokban. A vizsgálatokat 75,
110, 222 és 225 GHz frekvencián a 3.3 fejezetben bemutatott kvázi-optikai spektrométer
segítségével végeztem. 9 GHz frekvencián az EPFL-en m¶köd® Bruker Elexsys E500 típusú
spektrométeren, 210, 315 és 420 GHz frekvencián pedig a szintén az EPFL-en található
nagyter¶ berendezésen készültek a spektrumok. A lausanne-i mérések jelent®s részét Náf-
rádi Bálint végezte. A nagyter¶ mérések során g-faktor referenciának KC60 polimert [76]
használtunk (gKC60= 2,0006). A KC60 pontos g-faktorát Mn:MgO mintával való összeha-
sonlításból kaptuk (gMn:MgO=2,0009).
A spektrum általában egy darab Lorentz vonalból áll. 9 GHz frekvencián megmértük

az ESR vonal abszolút intenzitását. Intenzitás referenciának 2,3 mg CuSO4·5H2O port
használtunk. A minta moláris szuszceptibilitása 10, 4 ± 3, 3-szerese azonos számú szabad
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6.2. ábra. ET2MnCu[N(CN)2]4 egyristály mágnesezettsége a b irányú küls® mágneses tér
függvényében. A fekete mérési pontok mellett a folytonos vonal szabad, para-
mágneses Mn2+ ionoknak és ET molekuláknak megfelel® Brillouin függvények
összege. A szaggatott vonalak a szövegben tárgyalt, részben antiferromágnese-
sen rendezett modellekb®l számolt mágnesezettség görbék.

feles spin szuszceptibilitásának. Ez jól megfelel a cellánként egy paramágneses S = 5/2
Mn2+ ion és egy S = 1/2 ET molekula esetében várt 38

3 értéknek. A mérés alapján biztosan
kijelenthet®, hogy a meg�gyelt vonal a mangán ion teljes intenzitását tartalmazza. Az ET
molekula járuléka a mérési bizonytalanság nagyságrendjébe esik.

Az ESR spektrum két esetben lényegesen megváltozik. Nagy térben alacsony h®mér-
sékleten a vonal nem reprodukáló módon felhasadozik. A jelenség minden orientációban
meg�gyelhet®. A spektrum felhasadását majdnem biztosan inhomogenitás okozza valószí-
n¶leg a mintában ébred® mechanikai feszültségek következtében. A kiértékelés során ebben
a tartományban a vonal helye alatt a felhasadozott vonal els® momentumát értem.

Érdekesebb a 8 Tesla feletti térben, 130 K feletti h®mérsékleten az a* irányban meg�-
gyelhet® felhasadás. A vonal kister¶ oldalán jelenik meg egy kisebb vonal, ami magasabb
frekvenciákon lefelé tolódik el. A h®mérsékletet változtatva 300 K és 180 K között a két
vonal távolsága nem változik számottev®en. 180 K és 110 K között a kisebbik vonal felfelé
tolódik és összeolvad a nagyobbik vonallal (6.3 ábra). Az átmenet hiszterézist mutat: h¶-
lésben szélesebb fokozatos, míg melegedésben 115 K és 120 K között teljesen végbemegy.
Több mintán is végeztünk méréseket, és az a* irányban a felhasadás minden esetben meg-
�gyelhet® volt, míg a b és c irányban felhasadás nem volt látható.

Bár felhasadás a (b-c) síkban nem látható, a vonal szélessége anomális viselkedést mutat:
75 GHz felett, a frekvenciát növelve a vonalszélesség nemlineárisan változik, inkább a
frekvencia négyzetével arányos. Alacsonyabb frekvencián, 9 GHz-en a vonal ugyancsak
kiszélesedik (6.4 ábra).

Szobah®mérsékleten a vonal helyében 0,001 nagyságú g-faktor anizotrópia mutatkozik.
Alacsonyabb h®mérsékleteken azonban jelent®s anizotrop eltolódást �gyeltünk meg, amely
a legnagyobb alkalmazott térben 3 K alatt szaturálódott. A telítési értékek az a*, b és
c irányokban rendre 80 mT, -120 mT és 40 mT. A különböz® irányokban tapasztalható
eltolódás tipikus értékeit a h®mérséklet függvényeként a 6.5 ábra mutatja.

59



6. Egy rendhagyó szerkezet¶ töltésátviteli só mágneses viselkedése

0 50 100 150 200 250 300
-60

-40

-20

0

20

40

 

 

 Mn vonal
 ET vonal

 E
S

R
 E

LT
O

LÓ
D

Á
S

 (m
T)

HÕMÉRSÉKLET (K)

6.3. ábra. ESR eltolódás a h®mérséklet függvényében, h¶lésben, az a* irányban, 420 GHz-
en. A szobah®mérsékleten meg�gyelhet® két vonal intenzitásarányuk alapján
megfelel a Mn2+és az ET rezonanciájának. 180 K alatt a vonalak felhasadása
csökkenni kezd és 120 K körül a vonalak összeolvadnak.
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6.4. ábra. A vonalszélesség frekvenciafüggése különböz® irányokban 260 K (a), 150 K (b)
és 90 K h®mérsékleten (c). A nagyter¶ tartományban a b és c irányban a függés
jól láthatóan eltér a lineáristól.
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6.5. ábra. ESR eltolódás h®mérsékletfüggése a mágneses tér három ortogonális iránya ese-
tén, két frekvencián: (a) 9 GHz, (b) 210 GHz. Alacsony h®mérsékleten jelent®s
anizotrópia �gyelhet® meg. (Az eltolódás a KC60 referenciához képest értend®.)
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6. Egy rendhagyó szerkezet¶ töltésátviteli só mágneses viselkedése

6.3.1. Szögfügg® mérések

Az ESR spektrum szögfüggését 222,4 GHz frekvencián több h®mérsékleten is megvizsgál-
tam, egy egytengely¶ goniométeres mér®fej segítségével. A mérés elég komplikált volt,
mivel a forgatás során, ahogy a minta a mikrohullámú térben mozog, a jel és a referencia
intenzitása is er®sen változik. A mér®fejet alulról határoló tükör állításával rendszeresen
újra optimalizáltam a jelet, de a jel és a referencia arányát sokszor nem sikerült el®nyösen
beállítani. Alacsony h®mérsékleten, ahol a jel eltolódása er®sen anizotróp, a spektrum
kettéhasad. A két vonal szögfügg® viselkedése nagyon hasonló, így valószín¶síthet®, hogy
a felhasadást az okozza, hogy a minta eltört, és két darabja néhány fokra elmozdult egy-
mástól. Az alábbi ábrákon az átláthatóság kedvéért csak a nagyobb intenzitású vonal
paramétereit ábrázolom.
A 6.6 ábrán a vonal eltolódásának szögfüggését mutatom be két h®mérsékleten az (a*-b)

és a (b-c) síkban. A 20 K-en tapasztalt igen er®s szögfüggés megfelel az alacsony h®mérsék-
leten meg�gyelt anizotróp eltolódásoknak (6.5 ábra). 300 K -en, az alacsony h®mérséklet¶
mérésekt®l eltér®en, ahol az eltolódás szögfüggése jó közelítéssel mindig szinuszos, a meg-
�gyelt eltolódás bonyolultabb. Az (a*-b) síkban az eltolódás határozott, 9 mT nagyságú
szögfüggést mutat és az a* és a b irány körül sem szimmetrikus. A (b-c) síkban a változá-
sok kicsik a mérési bizonytalansághoz képest. Valószín¶, a vonal eltolódása nem monoton
változik a b és c irány között. Az (a*-c) síkban csak 300 K-en végeztem méréseket. Az
eltolódás itt közel szinuszosan függ a szögt®l, nagysága pedig 5 mT körüli.
Az ESR vonal szélességének szögfüggését a 6.6 ábrához hasonló h®mérsékleteken és irá-

nyokban a 6.7 ábra mutatja. Az (a*-b) síkban 300 K-en a vonalszélesség szögföggése nagy,
6,5 mT és bonyolult viselkedést mutat. Alacsony h®mérsékleten, 20 K-en, a vonalszélesség
sokkal kevésbé változik a mintát forgatva. A (b-c) síkban a h®mérséklet hatása épp ellen-
tétes: 300 K-en a vonal szélessége legfeljebb 2,5 mT-t változik a mágneses tér irányának
függvényében, míg 20 K-en több mint 12 mT-t. Az alacsony h®mérsékleten felvett adatok
jelent®s 90°-os periodicitású komponenst tartalmaznak, azaz a b és c irányban különböz®
nagyságú lokális maximuma van a vonalszélességnek, lokális minimum pedig a diagonális
irányokban van. Közbüls® h®mérsékleten, 120 K-en is végeztem mérést, és a (b-c) síkban a
20 K-en meg�gyelthez hasonló viselkedést tapasztaltam, kicsit kisebb, 6 mT amplitúdóval
(6.13 a) ábra) .

6.4. Eredmények diszkussziója

6.4.1. Alacsony h®mérséklet¶ eltolódás értelmezése

6.4.1.1. Lemágnesez® terek hatása

Az alacsony h®mérsékleten tapasztalt ESR eltolódás legtermészetesebb oka a minta saját
mágnesezettsége, így ezt vizsgálom meg el®ször. Megmutatom, hogy a dipólus terek még a
lokális szerkezet �gyelembe vételével sem adják vissza a meg�gyelt eltolódást. A méréseket
a mangán spektrum teljesen kiátlagolt kristálytér felhasadásával értelmezem.
A minta mágnesezettségéb®l származó ESR eltolódást két lépésben számítom ki. El®ször

meghatározom a bels® mágneses teret egy mangán helyén, majd a Bloch egyenleteket
megoldva kiszámítom, hogy mekkora az ESR eltolódás. A bels® tér számítása szintén
két lépésben történik. El®ször a minta alakját �gyelembe vev® úgynevezett lemágnesez®
teret határozom meg, majd pedig egy a vizsgált rácshely körüli gömb alakú tartományban
felösszegzem a szomszédos momentumok dipólus tereit a gömb centrumában.
A vékony lapos kristályt végtelen kiterjedés¶ lapként közelíthetjük, melynek lemágnesez®
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6.6. ábra. ESR eltolódás a minta orientácójának függvényében az (a*-b) síkban (a) illetve
a mintát a (b-c) síkban forgatva (b), 300 K és 20 K h®mérsékleten, 222,4 GHz
frekvencián mérve.
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6.7. ábra. Az ESR vonal szélességének szögfüggése 222,4 GHz frekvencián, 300 K és 20 K
h®mérsékleten az (a*-b) síkban (a) és a (b-c) síkban (b).
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6.4. Eredmények diszkussziója

faktorai nx=ny= 0 és nz= 1, ahol a harmadik koordináta mer®leges a lapra. Valójában
ezek egy tenzor mátrixának diagonális elemei. A Bia átlagos bels® tér k komponense ezek
alapján:

Bia
k = B0

k + (δkj − nkj)μ0Mj

ahol B0 az alkalmazott küls® tér, δkj a Kronekker delta, μ0 a vákuum permeabilitása, M
pedig az anyag mágnesezettsége. A lokális környezet pontosabb �gyelembevételéhez vonjuk
le egy gömb alakú tartomány járulékát, és helyettesítsük ezt a szomszédos momentumok
dipólus terének összegével.
Az összegzést egy Matlab programmal hajtottam végre. A szomszédos spinek koordi-

nátáit a kristályszerkezetb®l és a rácsállandókból határoztam meg. Az ET molekulákon a
töltés a középs® szén-szén kett®s kötésnél fordul el® a legnagyobb valószín¶séggel [77], ezért
modellemben ide helyeztem a mágneses momentumot. Röntgen mérések alapján tudjuk,
hogy a kristályban négy különböz® ET molekula van, melyeket A-D bet¶kkel jelölünk [56].
280 K alatt ezek közül az A és C jel¶ +1

2 töltést a D jel¶ +1 töltést hordoz, a B jel¶
pedig semleges. Az összegzési tartomány sugarát fokozatosan növelve az összeg csökke-
n® oszcillációkat mutat. 80 nm körül az eredmény már csak jelentéktelenül oszcillált, így
a számolások során ezt az értéket használtam. A makroszkopikus mágnesezettséget és a
mikroszkopikus momentumok nagyságát a Brillouin függvény segítségével határoztam meg
paramágneses viselkedést feltételezve. Az összegzést a küls® mágneses tér három mer®le-
ges orientációjánál elvégezve (a*, b, c) az eredményeket egy mátrixban gy¶jtöttem össze.
Ezen a ponton két közelítést kell tennünk. Egyrészt, bár a kristályszerkezet monoklin,
az o�-diagonális elemek kicsik és így elhanyagoljuk ®ket (ez 0,1%-os elhanyagolást jelent).
Másrészt a mátrixot linearizálnunk kell M-ben. A mágnesezettséget két Brillouin függvény
összegével közelítettem, az összegzésben viszont a kristály geometria következtében a mo-
mentumok bonyolult együtthatókkal jelennek meg, és így a mágnesezettség egzaktul nem
emelhet® ki. Szerencsére a Brillouin függvények aránya m;g a legnagyobb terekben is alig
változik szobah®mérséklett®l egész 20 K-ig. (Igaz, az a Bloch egyenletek felírásánál álta-
lánosan használt feltétel is, hogy a mágnesezettséget nem billentjük ki nagyon egyensúlyi
helyzetéb®l miközben áthaladunk a rezonancián. Ez tovább csökkenti a mágnesezettségt®l
való függés jelent®ségét.) Emeljük ki tehát µ0M�et és jelöljük a kapott diagonális mátrixot
Dkj-vel, és tekintsük állandónak. Ekkor a bels® tér egy mangán ion helyén:

Bi
k = B0

k + (δkj − nkj)µ0Mj −
2

3
µ0Mk +Dkjµ0Mj = B0

k + (
1

3
δkj − nkj +Dkj)µ0Mj

A tagokat összegy¶jtve vezessük be az αkj mennyiséget:

Bi
k = B0

k + αkjµ0Mj (6.1)

(Mivel választott koordináta rendszerünkben a Dkj tenzor o�-diagonális elemeit elhanya-
goltuk, természetesen α is diagonális.) α értéke (a dipólösszegzésb®l M -et 210 GHz-en és
30 K-en kiemelve) αxx= 0.671, αyy= 0.6064 and αzz= -1.279.
A rezonancia eltolódásának kiszámításához a szabadenergia s¶r¶ség kifejezéséb®l indu-

lunk ki:

F = �
−→
M
−→
B − 1

2
μ0

−→
Mα

=

−→
M (6.2)

ahol α a 6.1 egyenletben de�niált tenzor. A mágnesezettségre vonatkozó mozgásegyenletet
felírhatjuk a szabadenergia M szerinti gradiensének segítségével:
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6.8. ábra. ESR eltolódás h®mérsékletfüggése a lemágnesez® és dipólus terek hatását a 6.5
képlet szerint levonva. A maradék anizotrópia jól láthatóan c irányú.

−→
M × (−∇MF ) =

1

γ

d
−→
M

dt
(6.3)

Ez az egyenlet nagy mágneses térben (µ0M ≪ B0), az egyensúlyi helyzet körüli kis
kitérésekre megoldható, és a rezonancia frekvencia megkapható. A mégnesezettség pre-
cessziójának szögsebességére, azaz az ω

2π rezonancia frekvenciára a következ® adódik:

ωB||z = γ

(
B0 − µ0M

2
(αyy + αxx − 2αzz)

)
(6.4)

A 6.4 képlet segítségével kiszámítható a rezonancia lemágnesez® terek és dipól terek okozta
eltolódása:

∆BMa = B0 −
ωB||z

γ
(6.5)

Ezt a járulékot a korábban bemutatott ESR adatokból levonva a 6.8 ábra görbéihez jutunk.
A lemágesez® és dipól terek �gyelembevételével az alacsony h®mérsékleten meg�gyelt ani-
zotróp eltolódást nem sikerült teljes métékben magyarázni. A maradék eltolódás 150 K
alatt egyértelm¶en meg�gyelhet®: c irányban pozitív, míg az a* és b irányokban negatív,
és hozzávet®legesen fele akkora, mint a c irányban.

6.4.1.2. A kristálytér és a kicserél®dés hatása

Mivel a dipól terek nem adnak magyarázatot a meg�gyelt eltolódásra, további mecha-
nizmusokat kell keresni. Alacsony dimenziós antiferromágnesek ESR-ének anizotrópiáját
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Nagata és mts. vizsgálták [78, 79]. Sikeresen magyarázták méréseiket spin korrelációk és
dipól terek segítségével, ahol az anizotrópia els®dleges forrása a mágneses rendszer ala-
csony dimenzionalitása volt. Munkájukban egy impozánsan egyszer¶ képletet vezetnek le,
mely kapcsolatot teremt az eltolódás és a makroszkópikus szuszceptibilitás anizotrópiája
között. Az összefüggés levezetésénél �gyelembe veszik az egy-ion anizotrópiát is, de csak
a nagylépték¶ szerkezeti anizotrópiával párhuzamos kristályterek esetén. Esetünkben a
dipóljárulék levonása után kapott eltolódás anizotrópiája nem felel meg a kristályszerke-
zet alapján várt anizotrópiának. Méréseimet azonban kvantitatívan tudom értelmezni az
eltolódásokat a mágneses ion lokális környezetének torzulásából származtatva.
Mangán-mangán kicserél®dés nélkül az Mn2+ ion öt vonalat adna az oktaéderes környe-

zet okozta kristálytér felhasadás miatt. (A hiper�nom szerkezett®l most tekintsünk el.) A
nívók betöltöttsége a Boltzmann eloszlást követi, így a vonalak relatív intenzitása a h®mér-
séklettel változna: magas h®mérsékleten minden vonal intenzitása hasonló, míg alacsony
h®mérsékleten csak a legalsó két nívó közötti átmenet látható. Megfelel®en er®s kicseré-
l®dés a vonalakat egyetlen vonallá keskenyíti, így az intenzitásarányok megváltozását a
vonal eltolódásaként érzékeljük. (Ez a mechanizmus a hiper�nom felhasadást is elmos-
sa.) Hasonló modellt sikerrel alkalmaztak már híg paramágneses ötvöz®k rezonanciájának
leírására [80]. A modellt a következ® Hamilton operátorral lehet felírni:

H = HZ +HZFS +Hex = gµB
−→
B
−→
S +

1

3
b20Ô

0
2 +

1

3
b22Ô

2
2 +

∑
<jk>

JMn−Mn
−→
S j
−→
S k (6.6)

Ahol az els® tag a Zeeman tag:
−→
B a küls® mágneses tér,

−→
S a spin operátor, μB a Bohr

magneton, g pedig a giromágneses állandó. A második és harmadik tag a kristálytér, melyet
másodrendig veszek �gyelembe: O0

2 = 3S2
z −S(S+1) és O2

2 = S2
x−S2

y másodrend¶ Stevens
operátorok [81], b20 és b22 pedig szabad paraméterek. Az utolsó tag pedig a kicserél®dés:
JMn−Mn a kicserél®dési integrál szomszédos rácshelyek, k és j között. Az x, y és z tengelyek
rendre a c, b és a* kristály irányokkal párhuzamosak.
A 6.9 ábra b) része szemlélteti az eltolódást okozó mechanizmust. Egy izolált Mn2+ ion

Zeeman nívóit a környez® töltések, a spin-pálya kölcsönhatáson keresztül kissé módosítják,
ennek következtében az öt darab, eredetileg degenerált átmenet felhasad. Ezt nevezzük
kristálytér vagy zérus tér felhasadásnak (ZFS). A 6.9 ábrán a 300 Kelvin h®mérsékleten
szimulált görbe mutatja a létrejöv® öt vonalat. Az átmenetek intenzitása a h®mérséklet-
független átmeneti mátrixelemeken túl az érintett nívók betöltöttségét®l függ. A nívók
betöltöttsége a Boltzmann eloszlást követi: a h®mérsékletet csökkentve a magasabban fek-
v® szintek fokozatosan kiürülnek, és csak az alacsonyabb nívók közötti átmenetek lesznek
meg�gyelhet®k. Ezt szemlélteti a 6.9 ábra 2 Kelvines szimulált spektruma, ahol már csak
egy vonal látható. Az egy-ion spektrumot a kicserél®dés egyetlen vonallá keskenyíti [82].
Ez egy valódi sok-test kölcsönhatás, amit csak kvalitatív módon tudok a modellbe illeszte-
ni. Felteszem, hogy a keskenyített vonal helyét az átmenetek intenzitással súlyozott átlaga
határozza meg.
Az egy-ion spektrum kiszámításához egy saját fejlesztés¶ Matlab programot használ-

tam. Programom a mágneses tér függvényeként minden pontban perturbáció számítással
számolja ki a spektrumot. Ez viszonylag számítás igényes megoldás, de alacsony ESR frek-
vencián is megbízhatóan m¶ködik. A keskenyített vonal helyét az egy-ion spektrum els®
momentumaként kapom meg. A kristálytér paraméterek (b20, b22) illesztéséhez szintén egy
saját fejlesztés¶ programot használtam.
A kristálytér paraméterekre b20 = -340 MHz és b22 = 1060 MHz értéket kaptam. Ez

megfelel egy egytengely¶ torzulásnak a c kristálytani irány mentén. A fenti modellt a
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6.9. ábra. Az alacsony h®mérséklet¶ eltolódás magyarázata nem felbontott kristályterek
segítségével. a) 210 GHz-es spektrumok B||b beállításban több h®mérsékleten.
A folytonos vonalak a következ®ket jelölik: ref - referencia helye, ZFS - a kes-
kenyített zérustér felhasadásból származó eltolódás, ∆BMb - a dipol terekt®l
származó felhasadás, ZFS+∆BMb - a két hatás összege. b) Számított �nom-
szerkezeti spektrumok 300 K és 2 K h®mérsékleten. A spektrumok els® momen-
tumát, mely er®sen függ a h®mérséklett®l, szaggatott illetve pontozott vonalak
jelölik.
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6.10. ábra. ESR eltolódás h®mérsékletfüggése 210 GHz-en, a lemágnesez® és dipólus terek
hatását a 6.5 képlet szerint levonva. A folytonos vonalakat a keskenyített kris-
tálytér modellb®l kaptam, b20 = -340 MHz és b22 = 1060 MHz paraméterekkel.

mérésekkel a 6.9 ábra a) részén illetve a 6.10 ábrán vetem össze. Modellem jó egyezést
mutat a kísérleti adatokkal minden vizsgált frekvencián.

5. Tézispont:
ESR mérésekben vizsgáltam egy új mágneses töltésátviteli sót, az
ET2MnCu[N(CN)2]4-et. A kétdimenziós rétegeket alkotó mangán ionok kör-
nyezetének szokatlan, a rétegekkel párhuzamos c irányú tetragonális torzulását
mutattam ki 150 K alatti h®mérsékleten. A torzulást kvantitatívan is meghatároztam
másodrend¶ kristálytér operátorok szintjén.

6.4.2. Kicserél®dés a mangán és az ET között

Az a* irányban 120 K és körülbelül 220 GHz felett az ESR vonal alakja torzul, és magasabb
frekvencián, 300 GHz felett felhasad. A két vonalat Lorentz görbékkel illesztve, intenzitá-
saik aránya jól megfelel a mangán ionoktól és az ET molekuláktól vártnak. A 6.11 ábrán
a frekvencia függvényében ábrázoltam a vonalak eltolódását 300 K-es mérések alapján. A
mangán jele jól láthatóan nemlineáris frekvenciafüggést mutat. A két vonal intenzitással
súlyozott átlaghelye (kék háromszögek) azonban már lineárisan változik a frekvenciával,
ami enyhén különböz® g-faktorú csatolt rezonanciákra utal. 7 Teslánál kisebb mágneses
térben (200 GHz alatt) közös rezonancia van, míg 10 Tesla (280 GHz) felett különválik
a két vonal. Ezt támasztja alá az, a két vonal h®mérsékletfüggését bemutató 6.3 ábrán
meg�gyelhet® részlet is, hogy a 292 K körüli fázisátalakulásnál mindkét vonal eltolódik,
mégpedig ellenkez® irányba.
Igen ritka, hogy egy s¶r¶ mágneses rendszerben közeli, de elkülöníthet® ESR csúcsokat

sikerül meg�gyelni. A kicserél®dés az anionok és a kationok között rendkívül kicsi kell
legyen, tipikusan legfeljebb 10−6 eV nagyságrend¶, hogy a vonalak ne olvadjanak össze.
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6.11. ábra. ESR eltolódások a frekvencia függvényében 300 K h®mérsékleten az a* irány
mentén. 220 GHz felett a vonal két komponensre hasad, amit a Mn2+ ionok és
az ET molekulák gyengén csatolt rezonanciájával magyarázunk. A két rezonan-
cia intenzitással súlyozott átlagát is ábrázoltam (átlag), ami a teljes frekvencia
tartományban lineáris viselkedést mutat (folytonos vonal).

Mindazonáltal a réteges szerkezet¶ töltésátviteli sók között ismerünk néhány példát. A
fémes viselkedés¶ β” − ET4NH4 [Cr (C2O2)3] ·DMF [83] és ET3CuCl4 ·H2O [84] esetében
a vezetési elektronok és az anionok ESR jele felbontható.

Az ET2MnCu[N(CN)2]4 esetében sikerült a vonalak 6.11 ábrán bemutatott frekvancia-
függ® eltolódását felhasználva, megbecsülni a csatolást a mangán ionok és az ET molekulák
között. Tegyük fel, hogy 420 GHz-en a vonalak távolsága már elég nagy ahhoz, hogy a
kicserél®dés hatása a felhasadás nagyságára elhanyagolható, és a mérhet® felhasadást a
g-faktorok különbsége okozza [85]. Így a 420 GHz-es spektrum alapján a két rezonancia
g-faktorának különbségét megbecsülhetjük. Tudjuk továbbá, hogy a frekvenciát csökkent-
ve, 200 GHz körül olvad össze teljesen a két vonal. Els® közelítésben, ennek felétele az,
hogy a felhasadás egyenl® legyen a kicserél®déssel: 4ε = (g1 − g2)µBB ≈ J , amib®l a
g-faktorok különbsége és a mágneses tér ismeretében a J kicserél®dési integrál meghatá-
rozható. A konkrét számokat behelyettesítve: 420 GHz frekvencián és 300 K h®mérsékleten
a felhasadás 66 mT, amib®l az e�ektív g-faktorok különbsége, 4g = 0, 009. A felhasadás
200 GHz körül t¶nik el teljesen, és így a mangán és az ET közötti kicserél®dési integrál-
ra | JMn-ET |≈ 0, 04 K adódik. A kölcsönhatás el®jelét, azaz hogy ferromágneses vagy
antiferromágneses, sajnos nem lehet ilyen módon meghatározni.

A 6.3 ábrán látható, hogy a h®mérsékletet csökkentve, 180 K alatt a két vonal közelít
egymáshoz, majd összeolvadnak. Az átmenet jellege függ a h®mérsékleti el®történett®l.
Sajnos szisztematikus mérések nem történtek, de meg�gyeltem, hogy h¶lésben a vonalak
lassan közelednek és fokozatosan olvadnak össze, míg melegedésben 115 K és 120 K kö-
zött hirtelen jelenik meg a felhasadás. Ez alapján nagyon valószín¶, hogy egy els®rend¶
átalakulás történik 115 K és 180 K között. Mindazonáltal a meg�gyelt ESR eltolódásokat
nem lehet egy hiszterézis hurokkal leírni. Ezt magyarázhatja, ha a h®mérsékletváltozás
sebessége is befolyásolja az átmenetet, amit kísérletesen nem vizsgáltunk, vagy pedig az,
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ha a vizsgált tartományban valójában két fázisátmentet van, melyek közül az egyiket me-
legedésben kihagyja a rendszer.
Alacsonyabb h®mérsékleten a vonal a mangán ionra ható kristálytér következtében el-

tolódik, azonban az ET rezonanciája nem �gyelhet® meg. Ez arra utal, hogy a 180 K
- 120 K h®mérsékleti tartományban a kicserél®dés a két spin között növekszik és alacso-
nyabb h®mérsékleten minden rendelkezésünkre álló frekvencián csak egy közös rezonancia
tapasztalható.

6.4.3. A vonalszélesség vizsgálata

A vonalszélességekkel kapcsolatban két kísérleti eredményt tárgyalok részletesebben: az
alacsony h®mérsékleten (20 és 120 K) a (b-c) síkban meg�gyelhet® szögfüggést (6.7 ábra) és
a magasabb h®mérsékleten (100 - 300 K ) szintén a b és c irányokban meg�gyelt nemlineáris
frekvenciafüggést (6.4 ábra).
Az alacsony h®mérsékleten meg�gyelt szögfügg® vonalszélességeket el®ször a 6.4.1.2 fe-

jezetben bemutatott kristálytér modell segítségével próbálom értelmezni. Ezen vizsgá-
lat alapján alsó becslést adhatunk a mangán ionok közötti kicserél®désre. Bár a modell
eredményei kvalitatíve helyesek, a mangán-mangán kicserél®désre egy másik úton er®sebb
becslés adható és így a kristálytér önmagában nem lehet felel®s a teljes szögfügg® vonal-
szélességért.
A nemlineáris frekvenciafügg® vonalszélesség vizsgálta veti fel különböz® spinek kölcsön-

hatásának szerepét amivel mindkét meg�gyelés kvalitative helyesen magyarázható.
El®ször a kicserél®dési keskenyedés alapmodelljét vezetem be. Tekintsünk egy, az egy-

szer¶ség kedvéért S=1/2 spinrendszert, melynek egyik nívóját valamilyen ωp nagyságú
perturbáció felhasítja. A spektrum frekvencia egységekben ωp mértékben felhasad, fel-
téve, hogy a kicserél®dés elhanyagolható. Ha a kicserél®dés nagy, teljesen elkeskenyíti a
spektrumot, és egyetlen vonal lesz meg�gyelhet®, melynek frekvencia egységekben mért
Δω szélességére háromdimenzióban az alábbi klasszikus formula írható fel [82]:

∆ω =
ω2
p

J/~
(6.7)

ahol J a kicserél®dési integrál. Kétdimenzióban a kicserél®dés kevésbé hatékony mint
háromdimenzióban [86], és a fenti képlet a következ®képpen módosul [87]:

∆ω =
ω2
p

J/~
ln

(
J/~
ωp

)
(6.8)

Alkalmazzuk ezt az er®s kicserél®dés közelítést a 6.3.1 szakaszban ismertett szögfügg®
mérésekre. Esetünkben ωp az illesztések alapján számított �nomszerkezeti spektrum szé-
lessége, Δω pedig a mérhet® vonalszélesség. A 6.12 ábra a (b-c) síkban, 20 K-en és 222,4
GHz frekvencián meg�gyelt vonalszélességeket hasonlítja össze az anizotróp ESR eltolódá-
sokból kapott kristálytér paraméterek és a 6.8 képlet alapján számított vonalszélességgel.
Az ábrán a kicserél®dést úgy választottam, hogy a számított vonalszélesség ne legyen na-
gyobb mint a mért érték. Ebb®l az egyszer¶ elvb®l J > 18 K adódik. Az (a*-b) síkban a
�nomszerkezet szélessége nem változik, ami összhangban van a mérésekkel.
Bár ez a modell, mint látjuk, jellegében ráillik a mérésekre, valószín¶, hogy a mangán

ionok közti kicserél®dés nagyobb, és a vonalszélességet más mechanizmus határozza meg.
Ezt támasztja alá a vonalszélesség frekvenciafüggése is. 100 K körül a vonalszélesség szög-
függése és magas frekvenciákon kiszélesedése is jól meg�gyelhet®, tehát legalább ezen a
h®mérsékleten a vonalak szélességét meghatározó mechanizmusnak mindkét jelenséget kell
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6.12. ábra. Vonalszélesség szögfüggése a (b-c) síkban, 20 K h®mérsékleten, 222,4 GHz frek-
vencián mérve. Az összekötött fekete négyzetek mérési pontok, a folytonos piros
vonal a keskenyített kristálytér modelb®l, J = 18 K kicserél®déssel számított
vonalszélesség.

tudni produkálnia (6.13 ábra). A kristályterek és a kicserél®dés okozta szélesedés a mérési
frekvenciát növelve nem változna, vagy legfeljebb igen alacsony h®mérsékleten csökkenne,
tehát legalábbis 100 K körül nem lehet ez a meghatározó ok.
A frekvenciafügg® vonalszélességet is �gyelembe véve újra megbecsültem a mangán ionok

közti kicserél®dés nagyságát. A becsléshez a h®mérsékletet úgy kellett megválasztani, hogy
az illesztésb®l kapott kristályterek még megbízhatóak legyenek, de a mérhet® vonalszélessé-
get se torzítsák el a nagy frekvencián alacsony h®mérsékleten megjelen® inhomogenitások.
Ezeket �gyelembevéve a becslést 100 K-en végeztem. A fenti kristálytér paraméterekkel
számolva a spektrum a c irányban a legszélesebb, szélessége 200 mT; a vonalszélesség nagy-
ter¶ adatokból extrapolált zérus ter¶ értéke pedig 5,7 mT, amib®l a mangán ionok közti
kicserél®dés: |JMn-Mn| ≥ 48 K.
A fentiek alapján a kristálytért®l származó vonalszélesség egyrészt kisebb, mint amit na-

gyobb frekvenciákon meg�gyelünk, másrészt nem tud számot adni a vonalszélesség nemli-
neáris frekvencifüggésér®l. A 6.12 ábrán látható szögfüggés egy lehetséges magyarázatához
nem egyforma spinek: a két különböz® környezet¶ mangán ion vagy a mangán és az ET
molekula kölcsönhatását kell megvizsgálni.
A 6.4.2 szakaszban megmutattam, hogy az ET-Mn2+ kicserél®dés jó magyarázatát adja

az a* irányban tapasztalt eltolódásoknak. Ez a jelenség a b és c irányban meg�gyelhet®
vonalszélességet is kvalitatíve jól magyarázza. Ezekben az irányokban egyetlen vonal �-
gyelhet® meg, melynek szélessége az alacsony frekvenciáktól eltekintve (< 75 GHz) széles
h®mérsékleti tartományban négyzetesen függ a frekvenciától (6.4 ábra). A vonalszélesség
nemlineáris frekvenciafüggése rendhagyó jelenség. Igen kevés mechanizmus van ami okoz-
hat ilyet. Egy lehetséges megoldás, ha a b és c irányokban az a* irányban tapasztaltnál
kisebb g-faktor különbséget feltételezünk, és így a Mn2+ és az ET között a kicserél®dés
minden rendelkezésünkre álló frekvencián teljesen elkeskenyíti a spektrumot. A 6.7 kép-
let alapján a g-faktor különbség okozta frekvenciával lineáris felhasadás (ωp) a kicserél®-
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6.13. ábra. A vonalszélesség szögfüggése és frekvenciafüggése a (b-c) síkban, 100 K közelé-
ben. (Szögfüggés: 120 K, 222,4 GHz, frekvenciafüggés: 150 K, lásd még a 6.4
ábrát.)

dés következtében, a frekvenciával négyzetesen változó vonalszélességet eredményez, ami
összecseng a mérésekkel. Hasonló módon, a nem ekvivalens mangán ionok g-faktorának
különbsége is okozhatja a nemlineáris vonalszélesedést.
Ezek a mechanizmusok, ugyan csak kvalitatív módon, de a vonalszélesség alacsony h®-

mérsékleten meg�gyelt szögfüggését is képesek magyarázni. A mangán vonalnak alacsony
h®mérsékleten a kristályterek hatására bekövetkez® eltolódását a 6.8 ábrán mutattam be.
Az a* és b irányokban a mangán vonal eltolódása egyforma, így ha a vonalszélességet a
(kicsrél®dés nélküli) mangán és ET rezonancia távolsága határozza meg, ez az (a*-b) sík-
ban állandó kell legyen. Ebben a síkban a vonalszélesség valóban nem mutatott lényeges
szögfüggést. A b és c irányokban az eltolódás ellentétes el®jel¶, így ha nem lenne kicse-
rél®dés, a (b-c) síkban forgatva a mintát a mangán és az ET rezonanciái közelednének,
átfednének majd ismét távolodnának, ami a kicserél®dést is �gyelembe véve megfelel a
(b-c) síkban meg�gyelt a két kristályirány között minimumot mutató szögfüggésnek.
Ha a vonalszélességet a különböz® környezet¶ mangán ionok kölcsönhatása határozza

meg, ezek kissé eltér® �nomszerkezete ugyancsak magyarázatát adhatja a szögfüggésnek.
Láttuk, hogy már az átlagos kristályterek is kvalitatíve helyesen írták le a szögfüggést, és
a modell paramétereinek számát növelve valószín¶leg kvantitatív egyezés is elérhet®.
Alacsonyabb frekvencián, 75 GHz alatt a vonalak a b és c irányban kiszélesednek. A

szélesedés 2,2 mT körüli, és a fázisátalakulás alatt is meg�gyelhet®. Értelmezésem szerint
ezt más mechanizmus okozza, mint a nagyfrekvenciás kiszélesedést. Valószín¶leg szerepet
játszik, hogy a rezonancia tér és a kristálytér összemérhet®vé válik ebben a tartományban,
de a jelenség teljes kör¶ magyarázata nem ismert.

6. Tézispont:
Megmutattam, hogy az ET2MnCu[N(CN)2]4 sóban a mágneses momentumok közötti
csatolás extrém anizotóp: a kétdimenziós rétegeken belül több nagyságrenddel er®-
sebb mint a rétegek között. ESR spektrumokat elemezve becslést adtam az anyagban
el®forduló kétféle momentum, a mangán-ion és az ET molekula spinje közötti csatolás
nagyságára 300 K-en: |JMn-ET|≈ 4 · 10−2 K, valamint alsó becslést adtam a mangán
momentumok között fellép® kicserél®désre 100 K-en: |JMn-Mn| ≥ 48 K.
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7. Összefoglalás

PhD tanulmányaim során foglalkoztam m¶szerfejlesztéssel: a kutatócsoport f® m¶szerének,
a nagyter¶ ESR spektrométernek korszer¶sítésében vettem részt. Munkám eredményeit az
1. tézispontban foglaltam össze és az Applied Magnetic Resonance folyóirathoz küldtem el
publikálásra (Kálmán L. Nagy, Dario Quintavalle, Titusz Fehér and András Jánossy DOI:
10.1007/s00723-010-0182-4):

1.Tézis Részt vettem a BME Fizikai Intézet Mágneses Rezonancia Labor nagyter¶ elekt-
ron spin rezonancia spektrométerének korszer¶sítésében. Teszteltem a berendezést és
meghatároztam érzékenységét. Megmutattam, hogy stabilitása és zajszintje megfelel
a tervezésnél vártaknak. Terveztem és beüzemeltem egy veszteséges folyadék-minták
vizsgálatára alkalmas mér®fejet.

Tudományos vizsgálataim kétdimenziós antiferromágnesesen korrelált anyagok mágneses
tulajdonságainak pontosabb megértésére irányultak. El®ször egy magash®mérséklet¶ szup-
ravezet® alapanyag, az YBa2Cu3O6 (YBCO) néhány százalékban kalcium adalékolt mintáit
vizsgáltam. A magash®mérséklet¶ szupravezet® alapanyagok alacsony dópolású tatomá-
nyában az antiferromágneses Mott szigetel® háttér és a bevitt töltéshordozók kölcsönhatá-
sából olyan szigetel® alapállapot jön létre, melyben a töltések struktúrált módon szegregá-
lódnak. Ezeket a struktúrákat nevezik �stripe�-oknak.

2.Tézis 9 GHz frekvenciájú Gd3+ ESR méréseket végeztem a GdyCaxY1−x−yBa2Cu3O6

(YBCO) magas h®mérséklet¶ szupravezet® alapanyagon az alacsony (kalcium) dópo-
lású, antiferromágneses tartományban. A mérések alapján meghatároztam a �stripe�
fázis fázisdiagramját a h®mérséklet és a koncentráció függvényében.

Alacsony dópolásnál az YBCO antiferromágneses szerkezete módosul, az alrácsmágnese-
zettség iránya elfordul. Ez nagyon kis dópolásnál is meg�gyelhet® amib®l arra lehet követ-
keztetni, hogy a töltések korreláltan, mint stripe-ok hatnak kölcsön a mágneses renddel. Az
antiferromágnes szuszceptibilitása anizotróp (az alrácsmágnesezettség irányában kicsi, arra
mer®legesen nagyobb), így nagy küls® mágneses térrel befolyásolható az alrácsmágnesezett-
ség iránya. Ezt kihasználva megvizsgáltam a stripe-okkal való kölcsönhatás szimmetriáját.

3.Tézis Alacsony dópolású (2% Ca) antiferromágneses YBCO mintákon meghatároztam
az alrácsmágnesezettség, Ms mágnestér- és h®mérsékletfüggését ESR mérések segít-
ségével a 0,3-8,1 Tesla illetve 3-100 K tartományban. Megállapítottam, hogy Ms

90°-os elforgatásához kisebb mágneses tér szükséges, mint egy 45°-al elforgatott álla-
pot stabilizálásához.

Ha a stripe-ok megváltoztatják a mágneses szerkezetet kérdés, hogy visszafele, az alrács-
mágnesezettséget küls® térrel egyirányba rendezve a töltés struktúrákat is lehet-e orientálni.

4.Tézis Infravörös transzmisszió mérésekkel vizsgáltam a magas h®mérséklet¶ szuprave-
zet®k alacsony dópolási tartományában meg�gyelhet® töltésszegregált fázist kalcium
dópolt YBCO mintákon. Kimutattam, hogy míg küls® mágneses térrel a mágne-
ses rend megváltoztatható, addig a töltéseket nem lehet átrendezni. Eredményeim
alapján valószín¶tlen, hogy a töltésszegregált fázisban egymáshoz er®sen csatolt egy-
dimenziós töltés és spin struktúrák lennének.
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Az YBCO-val kapcsolatos eredményeim a Physical Review B-ben jelentek meg (András
Jánossy, Kálmán L. Nagy, Titusz Fehér, László Mihály and Andreas Erb, Phys. Rev. B.
75, 024501 (2007) ).
Munkám második része egy mágneses töltésátviteli sóval, az ET2MnCu[N(CN)2]4-el fog-

lalkozik. Ebben az anyagban az anionok háromdimenziós térhálót alkotnak, ami igen
rendhagyó a szerves töltésátviteli sók között. A vizsgálatokat motiválta, hogy az össze-
függ® anionos struktúrák általában er®sítik a mágneses ionok közti kölcsönhatást, és akár
mágneses rendez®dés is létrejöhet.
Az ET2MnCu[N(CN)2]4 ESR spektruma nagy anizotróp eltolódást mutat alacsony h®-

mérsékleten. Ezt az e�ektust a mangán ionok kristályterei és az ionok közötti er®s kicse-
rél®dés együttes hatására sikerült visszavezetnem. Modellem kvantitatív leírását adja az
ESR spektrumoknak.

5.Tézis ESRmérésekben vizsgáltam egy új mágneses töltésátviteli sót, az ET2MnCu[N(CN)2]4-
et. A kétdimenziós rétegeket alkotó mangán ionok környezetének szokatlan, a réte-
gekkel párhuzamos c irányú tetragonális torzulását mutattam ki 150 K alatti h®-
mérsékleten. A torzulást kvantitatívan is meghatároztam másodrend¶ kristálytér
operátorok szintjén.

Az anyagban a Mn2+ ionok mellet az ET molekulák egy része is töltött és mágneses mo-
mentumot hordoz. Kiderült, hogy a két momentum közti csatolás nagyon gyenge, ami a
nagyter¶ ESR spektrumokban számos szokatlan jelenséghez vezet.

6.Tézis Megmutattam, hogy az ET2MnCu[N(CN)2]4 sóban a mágneses momentumok kö-
zötti csatolás extrém anizotóp: a kétdimenziós rétegeken belül több nagyságrenddel
er®sebb, mint a rétegek között. ESR spektrumokat elemezve becslést adtam az anyag-
ban el®forduló kétféle momentum, a mangán-ion és az ET molekula spinje közötti
csatolás nagyságára 300 K-en: |JMn-ET|≈ 4 · 10−2 K, valamint alsó becslést adtam a
mangán momentumok között fellép® kicserél®désre 100 K-en: |JMn-Mn| ≥ 48 K.

Az ET2MnCu[N(CN)2]4-val kapcsolatos eredményeimet a Physical Review B-ben jelentet-
tem meg (K. L. Nagy, B. Náfrádi, N. D. Kushch, E. B. Yagubskii, E. Herdtweck, T. Fehér,
L. F. Kiss, L. Forró, and A. Jánossy, Phys. Rev. B 80, 104407 (2009)).
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Köszönöm témavezet®mnek Jánossy Andrásnak, hogy együtt dolgozhattam vele, hogy be-
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A. Vizsgált YBCO minták listája

A Kísérleti Fizika tanszéken töltött id®m során (diploma munka + PhD) számos YBCO
mintát vizsgáltam. Az alábbi táblázat tartalmazza a minták nevét, leírását, és az érkezésük
idejét. A minták leírása az összetételt, a minta felhasználását, vagy a rajta meg�gyelt
fontosabb jelenségeket tartalmazza.

név Leírás Dátum

ae587m Y0,99Gd0,01Ba2Cu3O6, Referencia 2003.03
ae588m Y0,99Gd0,01Ba2Cu3O6, Referencia 2003.03
ae581g Y0,982Gd0,01Ca0,008Ba2Cu3O6, AFM

domének, mágnesezettség fordulás
2002

ae585m Y0,96Gd0,01Ca0,03Ba2Cu3O6, hibás
minta

2003.03

ae586m Y0,96Gd0,01Ca0,03Ba2Cu3O6, hibás
minta

2003.03

ae591m Y0,96Gd0,01Ca0,03Ba2Cu3O6,
relaxáció anizotrópia

2003.11

ae592m Y0,96Gd0,01Ca0,03Ba2Cu3O6,
relaxáció anizotrópia

2003.11

ae596m Y0,96Gd0,01Ca0,03Ba2Cu3O6,
ESR karakterizálás transzporthoz,

megsemmisült

2004.01

ae594m Y0,96Gd0,01Ca0,03Ba2Cu3O6,
magnetotranszporthoz, 3 darabka

2004.03

ae595m Y0,96Gd0,01Ca0,03Ba2Cu3O6

ae599m Y0,97Gd0,01Ca0,02Ba2Cu3O6,
oxigén benne maradt, visszaküldtük

2004.11

ae600m Y0,97Gd0,01Ca0,02Ba2Cu3O6,
oxigén benne maradt, visszaküldtük

2004.11

ae604 Y0,95Gd0,03Ca0,02Ba2Cu3O6,
ESR és mikrohullámú transzmissziós

mérés

2005.01

ae603 Y0,95Gd0,03Ca0,02Ba2Cu3O6 2005.01
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B. Rövidítés jegyzék

AFM antiferromágnes
BDPA α,γ-biszdifenilén-β-fenilallil (stabil szabad gyök, ESR

referencia)
CDW Töltéss¶r¶ség-hullám (Charge Density Wave)
dca Dicián amid
DMF Dimetil-formamid (poláros oldószer)
EPFL Ecole Polytechnique Federale de Lausanne
ESR elektronspin rezonancia
ET Bis(etiléndithio)tetrathiafulvalén (lásd 1.7 ábra)
FIR távoli infravörös
IR Infravörös
LSCO Magas h®mérséklet¶ szupravezet® anyagcsalád. Képlete:

La2−xSrxCuO4

NQR Nukleáris Kvadrupól Rezonancia
SDW spins¶r¶ség-hullám (Spin Density Wave)
SQUID szupravezet® kvantum interferométer (Superconducting

QUantum Interferometer Device)
TCNQ Tetraciano-kinodimetán
TEMPO 2,2,6,6-Tetrametilpiperidin-1-oxil (stabil szabad gyök, ESR

referencia)
TTF Tetrathiafulvalén (lásd 1.7 ábra)
YBCO Magas h®mérséklet¶ szupravezet® anyagcsalád. Dópolatlan

állapotban:YBa2Cu3O6. A leggyakrabban használt
dópolásban: YBa2Cu3O7

ZFS zérustér felhasadás (Zero Field Splitting) (lásd 2.1.2
fejezet)
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