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1. Bevezetés
A magas átmeneti hőmérsékletű szupravezetés 1986-os felfedezése [Müller et al., 1986]
forradalmasította az elméleti és kísérleti szilárdtestfizikát. A kutatások során hamar világossá
vált hogy a BCS-elmélet és az elektronok közötti, fononok által közvetített vonzó kölcsönhatás
[Bardeen et al., 1957] nem alkalmas az ilyen típusú szupravezetés leírására. Az izotópeffektus
hiánya arról tanúskodik, hogy a szupravezető állapot kialakulásáért nem a fononok közvetítette
vonzó kölcsönhatás a felelős. A kísérleti kutatások lényeges motiváló tényezője a minél
magasabb átalakulási hőmérséklet elérése lett, az elméleti kutatókat pedig a jelenség leírásának
megtalálása hajtotta.
A magnézium-borid (MgB2) szupravezetésének 2001-es felfedezése [Nagamatsu et al., 2001] új
irányvonalakat jelölt ki a kutatások számára. Az anyagon megfigyelhető izotópeffektus [Hinks et
al., 2001] erős indikáció arra nézve, hogy fononok közvetítésével jön létre az elektronok között a
vonzó kölcsönhatás. Magas átalakulási hőmérséklete (Tc ~ 39 K) illetve normál körülmények
közötti (szobahőmérséklet, légköri nyomás) fémes viselkedése előrevetíti azt a lehetőséget, hogy
már a közeljövőben a kutatások szolgálatába lehessen állítani (szupravezető mágnes készítése).
A további lehetőségek, mint ahogyan az alapkutatásban felmerülő új kérdések, eredmények
esetében, felmérhetetlenek.
A MgB2 két gappel leírható szupravezetése, egzotikus Fermi-felülete [Choi et al., 2002] a
tanulmányozható jelenségek gazdag tárházát nyitja meg. A BCS-elmélet két gapre való
kiterjesztése már korábban felmerült az irodalomban [Suhl et al., 1959], a MgB2 az első példa,
melyen keresztül tanulmányozni lehet.
Az elektron spin-rács relaxációs idő (T1) közvetlen mérésének lehetőségét 1960-ban vetette fel
Herve et al. [Herve et al., 1960], a kivitelezés nehézsége miatt ennek megvalósításáról eddig
nagyon kevés közlemény látott napvilágot [Atsarkin et al., 1995]. A MgB2 spin-rács relaxációs
ideje 40 K alatt a 4-20 ns tartományba esik, ez ismert és elterjedt mágneses rezonancia
módszerekkel (pl. spin-echo, Electron-Nuclear Double Resonance: ENDOR) közvetlenül nem
mérhető. Az általunk megvalósított eljárás [Murányi et al., 2004] a szokásos mágneses
rezonancia módszerektől eltérően alkalmas a vizsgált anyag spin-rács relaxációs idejének
mérésére a 2-80 ns tartományban. A MgB2 szupravezető állapotának elektron spin-rács
relaxációs ideje ebbe a tartományba esik, lehetőségünk van a relaxációs idő mérésére.
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A téma kiválasztásánál több motiváló tényező játszott szerepet. A MgB2 szupravezető
tulajdonságainak meghatározására a nagy mágneses terű ESR spektrométer adva volt, a munka
elkezdésekor az irodalomban még nem lehetett találni ESR méréseket. A spin-rács relaxációs idő
mérések kiegészítik a nagy mágneses térben végzett ESR méréseket. A berendezés
megépítésében a mérési eljárás egyedisége volt a fő motiváló tényező, ebben az időtartományban
(2-80 ns) méréseket végezni már önmagában is kihívást jelent. A megépített berendezés
segítségével egy nagyságrenddel gyorsabb relaxációs idők mérhetőek, mint amire eddig
lehetőség volt. A berendezés alkalmas inhomogénen kiszélesedett ESR jelek relaxációs idejének
tanulmányozására.
Doktori értekezésem 6 fő részre bontható. A 2. fejezetben egyrészt a MgB2 szupravezető
anyagról eddig megjelent irodalmi eredmények áttekintése, másrészt a mérési eredmények
értelmezéséhez szükséges elméleti ismeretek szerepelnek. A 3. fejezetben ismertetem a vizsgálati
módszereket, a vizsgálati módszerek elméleti hátterét, használhatóságát illetve korlátait. A 4.
fejezetben kerül bemutatásra az elektron spin-rács relaxációs idő közvetlen mérésére szolgáló
berendezés. Az 5. fejezet az elvégzett kísérletekről ad áttekintést, a 6. fejezetben ezen
eredményeket értelmezem, illesztem be a MgB2-ról eddig összegyűlt ismeretek közé. Doktori
munkám eredményeit a 7. fejezetben foglalom össze tézispontokban.
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2. Irodalmi ismeretek áttekintése
2.1. Elektron spin-rács relaxációs idő fémekben
Saját mérési eredményeim értelmezéséhez elengedhetetlen néhány szót szólni a használt kísérleti
módszerek elméleti hátteréről. Ebben a fejezetben vázlatosan ismertetem a vezetési elektronokon
mérhető Elektron Spin Rezonancia (ESR) kiértékeléséhez szükséges ismereteket és a
szupravezetőkben, véges hőmérsékleten létező normál állapotú elektronok szuszceptibilitásáról
illetve relaxációjáról napvilágot látott elméleti munkákat.
A vezetési elektron spin rezonancia (Conduction Electron Spin Resonance, CESR) az ESR-rel
fémekben közvetlenül mérhető vezetési elektronok spin-szuszceptibilitásáról ad információkat.
Fémek esetében –amennyiben az elektron-elektron kölcsönhatás elhanyagolható– a spinszuszceptibilitás a Bloch-elektronok Pauli-szuszceptibilitásával jellemezhető:

χP =

1 2
2
g e µ 0 µ B ρ (ε F )
4

(2.1a)

ahol g e az elektron giromágneses együttható, µ 0 a vákuum mágneses permeabilitása, µ B Bohr-

magneton, ρ (ε F ) állapotsűrűség a Fermi-energiánál. A fenti kifejezés hőmérséklet-független, a
Sommerfeld-sorfejtéssel

meghatározható,

a

hőmérséklet

négyzetével

arányos

(~ T 2 )

korrekciónak a fémek nagy részénél nincs gyakorlati jelentősége. Ha az elektron-elektron
kölcsönhatás nem elhanyagolható, a kölcsönható elektronrendszer spin-szuszceptibilitása az
átlagtérelméletben a Stoner-formulával adható meg:

χ P( kh) =

χP
1 − Uρ (ε F )

(2.1b)

ahol ρ (ε F ) a Fermi-energiánál mért állapotsűrűség, U pedig a Hubbard modellben szereplő U
paraméter, mely az elektronok közötti Coulomb-taszításból adódik. A fenti kifejezés alapján
látható, hogy az elektronok közötti Coulomb-taszítás megnöveli a szuszceptibilitást.
A vezetési elektron spin rezonancia részletes elméletét Dyson dolgozta ki [Dyson, 1955]. A
számolások részleteit nem ismertetem, az elmélet feltevéseit és a számunkra lényeges
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eredményeket az alábbiakban röviden vázolom. Az elmélet a fémekben található elektronokat
egy nagyon idealizált kép alapján kezeli, azt tételezi föl, hogy szabad részecskeként
diffundálhatnak, az elektronok mágneses momentumát pedig szabad részecske momentumaként
kezeli. Ezen feltevés szerint az elektron spinje egy független változó, amely a fémbe behatoló
mágneses térrel hat kölcsön és csak nagyon gyengén csatolódik az elektron pályamozgásához
(spin-pálya csatolás). Mindazonáltal a spin-pálya csatolás képes a spinállapotot ütközések során
megváltoztatni. Ez a mechanizmus azon alapul, hogy a termikus rezgések és a rácshibák
megváltoztatják a periodikus potenciált, ezáltal megváltozik a spin-pálya csatolás erőssége,
véges valószínűsége van az elektronállapot megváltozásának. Dyson a tárgyalásában ennek
figyelembe vételére bevezet egy relaxációs időt, melynek reciproka arányos az ESR-rel mérhető
vonalszélességgel, abban az esetben, ha az elektronok nem diffundálnak. Ezt nevezzük
természetes vonalszélességnek. Minden folyamatot, ami ehhez járulékot adhat, beleértjük ebbe a
relaxációs időbe. Ez a gyakorlatban legtöbbször a fononokon, a rácshibákon illetve a többi
elektronon való szórást jelenti. Dyson számításaiban bevezet még egy relaxációs időt, mely a
felületi egyenetlenségeken illetve felületi szennyezőkön való szórásból származik. Az elmélet
legfőbb eredménye az, hogy kezeli a fémekben az elektronok diffúzióját, mely az elektronok
nagy mozgékonysága miatt jelentős lehet. Dyson modelljében a mágneses tér behatolási
mélysége és a minta vastagsága illetve a természetes relaxáció és diffúzióra jellemző
karakterisztikus idő egymáshoz képesti viszonya alapján több esetet is megvizsgál. Megállapítja
hogy a vonalszélességre nincs jelentős hatása a diffúziónak, annál inkább a vonal alakjára. Az
általunk vizsgált mintákon (az 5. fejezetben tárgyalt MgB2 minták) végzett CESR kísérletek
kiértékeléséhez, a mért jelalak elméleti görbével való modellezéséhez a 3. fejezetben
ismertetésre kerülő Bloch-egyenletek megoldása, a Lorentz-függvény használható. Itt említem
meg, hogy a mért vonalszélesség csak akkor adja jól a relaxációs időt, ha a vizsgált minta
homogénnek tekinthető.
A fentebb ismertetett természetes vonalszélességet okozó mechanizmusok (fononok, rácshibák)
adják a fémek ellenállását magas hőmérsékleten, a mérési eredmények tárgyalásánál ezért
hasonlítom össze a vonalszélesség és az ellenállás hőmérsékletfüggését.
A szupravezető állapotban a hőmérséklet csökkentésével a normál gerjesztések (spinnel
rendelkező elektronok) eltűnnek, ennek leírása található meg Yosida munkájában [Yosida,
1958]. Az elektronok paramágneses szuszceptibilitásának hőmérsékletfüggése a következő
kifejezéssel adható meg a szupravezető állapotban:
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)

∞
exp y 2 + β 2 ∆2 (T ) / 4
χ
= 2∫
dy
2
χN
0 exp
y 2 + β 2 ∆2 (T ) / 4 + 1

( (

) )

(2.2)

ahol β = 1 k BT , χ N a normál állapotú szuszceptibilitás és ∆(T ) jelöli a szupravezető gapet. A
kifejezés alapján Tc alatt a szuszceptibilitás elkezd csökkeni, majd ahogy a hőmérséklettel
közelítünk nullához, exponenciálisan tart nullához. Yosida elméletében a mágneses teret
nullának veszi, a fenti függésben nincsenek benne a mágneses tér által indukált normál
gerjesztések, mely normál gerjesztések nulla hőmérsékleten is véges mágneses momentummal
rendelkeznek.
A 3. fejezetben, a Bloch-egyenletek tárgyalásánál látni fogjuk, hogy a fenomenológikus leírásban
két relaxációs időt vezetünk be, T1-et és T2-t. Az elektron mágneses momentumának és a
kristálynak a kölcsönhatását a spin-rács relaxációs idővel (T1) vesszük figyelembe. A mágneses
momentumok egymás közötti kölcsönhatását egy másik relaxációs idővel vesszük figyelembe, ez
a spin-spin relaxációs idő (T2). ESR mérésben a vonalszélesség 1 T2 -vel áll kapcsolatban, a
vonalszélességet azonban nem csak az elektronok relaxációja, hanem a vizsgált minta
inhomogenitása illetve anizotrópiája is befolyásolja.
A két relaxációs idő (T1 és T2) fémekben a legtöbb esetben megegyezik [Yafet, 1963]. A spinek
közötti kölcsönhatás a vezetési elektronok relaxációjának tárgyalásakor elhanyagolható, az
elektronok nagy mozgékonysága mozgási keskenyedést okoz. A spin-spin kölcsönhatás hiánya
okozza a két relaxációs idő egyenlőségét izotróp esetben. A két relaxációs idő egyenlősége a
kristály szimmetriáján múlik, izotróp esetben illetve köbös rendszer esetén T1=T2 [Pines et al.,
1955]. Abban az esetben, ha a Fermi-felület anizotróp, az egyenlőség nem áll fenn, annyi
azonban igaz, hogy a két mennyiség nagyságrendileg ugyanakkora marad. A spin-rács relaxációs
idő a spinrendszer és a környezete közötti energiacsere sebességére jellemző mennyiség. A
spinek a fononokkal képesek energiát cserélni, ezáltal érik el –külső mágneses tér alkalmazása
esetén– egyensúlyi értéküket. Egyszerű megfontolások alapján látható, hogy magas
hőmérsékleten (a Debye-hőmérséklet felett) a fononokkal való kölcsönhatás a relaxációs idő
reciprokának lineáris hőmérsékletfüggését eredményezi (1 T1 ~ T ) [Yafet, 1963].
Szupravezetőkben, a kritikus hőmérséklet alatt a spin-rács relaxációs ráta (1/T1)
hőmérsékletfüggése a Yosida-függvényhez (2.2) hasonló jelleget mutat [Yafet, 1983], nulla
hőmérsékleten nullához tart, azaz a relaxációs idő divergál. Yafet egy nagyon egyszerű modellen
keresztül vezeti le a szupravezető állapotban a vezetési elektronok spin-rács relaxációs idejének
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hőmérsékletfüggését. Több relaxációs mechanizmust is megvizsgálva a nem mágneses
szennyezőkön történő, a spin-pálya csatolás változásából származó szórásról mondhatjuk azt,
hogy véges hőmérsékleten véges járulékot ad a relaxációs rátához normál állapotban, ezek
alapján várhatjuk, hogy szerepet játszik a szupravezető állapotban is. Kísérleteink
értelmezésében a mágneses szennyezőkön való szórást a Hebel-Slichter csúcs [Hebel et al.,
1959] hiánya miatt kizárhatjuk, a számolásban csak a nem-mágneses szennyezők hatását vesszük
figyelembe, melyek az alábbi eredményt adják a relaxációs ráta hőmérsékletfüggésére:

( ) ⎞⎟dE

⎛ ∂f E k
⎜
∫∆ (T ) ⎜
⎝ ∂Ek
∞

(1 T1 )S
(1 T1 )N

=

∞

∫∆ (T )

Ek
Ek − ∆(T )
2

2

⎟
⎠

k

( ) ⎞⎟dE

⎛ ∂f Ek
⎜
⎜ ∂
Ek
⎝

⎟
⎠

(2.3)
k

ahol Ek = ε k − ∆ k , f (E k ) = [exp (E k k BT ) + 1]
2

2

−1

a Fermi-függvény, ε k a normál állapotú

gerjesztések spektruma és (1 T1 )N az anyag normál állapotában mérhető relaxációs ráta. A fenti
kifejezés numerikusan értékelhető ki, figyelembe véve a gap hőmérsékletfüggését. A modell
csak a termikusan gerjesztett normál gerjesztéseket veszi figyelembe, a mágneses tér által
kiváltott normál gerjesztések hőmérsékletfüggésével nem számol.
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2.2. A MgB2 szupravezető
A MgB2 szupravezetőről az összes eddig megjelent eredmény ismertetése lehetetlen, ebben a
fejezetben a lényeges, a tudományos közvélemény nagy része által elfogadott eredményeket
foglalom össze.

2.2.1. A MgB2 szupravezetésének felfedezése
A magnézium-borid szupravezetésének felfedezése [Nagamatsu et al., 2001] új dimenziókat
nyitott meg a szupravezetés kutatásának kísérleti és elméleti területein. Az eddigi ismereteink
alapján a MgB2 szupravezető átalakulási hőmérséklete (Tc=39 K) a legmagasabb a nem réz-oxid
alapú szupravezetők között. Az eddigi csúcstartó a Cs2Rb1C60 anyag volt 33 K-es átalakulási
hőmérséklettel [Tanigaki et al., 1991]. A 2.1. ábra a MgB2 kristályszerkezetét mutatja.

2.1. ábra A MgB2 kristályszerkezete. A hexagonális elemi cella jellemző méretei: a=3,086 Ǻ,
c=3,524 Ǻ. A tércsoport P6/mmm. [Nagamatsu et al., 2001]

2. Irodalmi ismeretek áttekintése

11

A kristályszerkezet meghatározását röntgen-diffrakciós méréssel végezték. Az anyagon SQUIDdel készült mágnesezettség- illetve négy-pont ellenállás mérések alapján a MgB2 39 K alatt
szupravezetővé válik. A 2.2. ábra e mérések eredményeit mutatja.

2.2.

ábra

A

MgB2

diamágneses

szuszceptibilitásának

hőmérsékletfüggése

illetve

ellenállásának hőmérsékletfüggése. A mágneses szuszceptibilitást térben hűtve (FC) illetve
tér nélkül hűtve (ZFC) láthatjuk. A mágneses tér értéke 10 Oe=1 mT volt. Az ellenállásgörbe
mágneses tér nélkül készült. [Nagamatsu et al., 2001]

2.2.2. Izotópeffektus
A BCS-elmélettel [Bardeen et al., 1957] leírható szupravezetőkben az izotópeffektus az elmélet
alkalmazhatóságának bizonyítéka. A fenomenológikus leírás szerint a szupravezető anyagok Tc
kritikus hőmérséklete függ az izotópösszetételtől. A nagyobb tömegű izotópok
koncentrációjának növelésekor Tc csökken, Tc ≈ M −α , ahol α = 1 2 a BCS-elmélet gyengén

csatolt esetben kapott eredményei szerint. Mivel a különböző izotópokhoz azonos
elektronszerkezet tartozik, ez arra utal, hogy a szupravezetést nem lehet teljesen megérteni, ha
csak az elektronrendszert vizsgáljuk. Az izotópeffektus a fononok szerepének jelentőségét
igazolja a szupravezetés mechanizmusában.
A MgB2-on végzett mérések érdekes eredményekre vezettek [Hinks et al., 2001]. Az
izotópeffektus együtthatójának szokásos definíciója: α = − d ln Tc d ln M , illetve több
komponensből álló rendszerekben: α i = − d ln Tc d ln M i . Az elvégzett mérésekkel
meghatározott Tc-k alapján a bórra vonatkozó kitevő sokkal nagyobb, mint a magnéziumé,
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α B = 0,30 ± 0,01 és α Mg = 0,02 ± 0,01 . A 2.3. ábra a különböző izotópokból készült MgB2
ötvözetek mágneses szuszceptibilitásának hőmérsékletfüggését mutatja.

2.3. ábra A MgB2-on mért izotópeffektus. A mérések SQUID-del készültek, a mintákat
mágneses tér nélkül először 20 K-re hűtötték, majd 0,1 mT térben fűtötték Tc fölé. A
mérésekhez 6 mintát készítettek,

tiszta

10

B illetve

11

B izotóphoz kevertek

24

Mg és

26

Mg

n

izotópot illetve a természetes izotóparányt tartalmazó magnéziumot ( Mg). [Hinks et al.,
2001]

Az eredmények alapján elmondható, hogy a szupravezetés kialakulásáért felelős, fononok
közvetítette vonzó kölcsönhatás a bór atomok hatásában keresendő, a bór atomok rezgései erősen
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csatolódnak az elektronrendszerhez. A magnézium atomok rezgései nincsenek számottevő
hatással a kritikus hőmérsékletre. A gyengén csatolt BCS-elmélet által jósolt ( α = 0,5) értéktől
való eltérést a bór egyik rezgési módusának (E2g) erős anharmonicitása okozza [Yildirim et al.,
2001]. Az E2g módusban a szomszédos bór atomok ellentétes fázisban, egymással szemben
mozognak. A későbbiekben látni fogjuk, miért csatolódik ez a módus erősen az
elektronszerkezethez. Az eltérés másik lehetséges magyarázata az elektronok közötti Coulombtaszítás.

2.2.3. NMR mérés
A BCS-elmélet alkalmazhatóságának egyik erős bizonyítéka az NMR-ben megfigyelhető HebelSlichter csúcs [Hebel et al., 1959]. Ez a jelenség a szupravezetés BCS-elméletéből következik,
az elméleti eredmény és a kísérleti igazolás nagyjából egy időben történt [Reif, 1956]. A jelenség
lényege, hogy a magok relaxációs rátája ( 1 T1 ) a kritikus hőmérséklet alatt felugrik, majd utána

exponenciálisan tűnik el. A jelenség magyarázata a normál fémeket illetve szupravezető
elektronokat leíró állapotokban keresendő, a szupravezető állapotok koherensek, a mátrixelem
képzésekor ez nem elhanyagolható járulékot ad Tc alatt. A MgB2 szupravezetőn Kotegawa et al.
végeztek NMR méréseket, 11B magokon [Kotegawa et al., 2001].
A mérés elvégzésekor még nem volt ismert sem a kritikus mágneses tér irányfüggése és a
szupravezető gap anizotrópiája, sem a szupravezetés két-gap modellje. Az NMR méréseket 13,5,
29,4 és 44,2 kOe mágneses térben végezték el (1,35, 2,94, 4,42 T), melyek a két-gap modellben
(lásd később) értelmezett kritikus terekkel összemérhető nagyságúak. Az eredmények
értelmezésekor ezt is figyelembe kell venni. A mérési eredményeket nem lehet csak a
szupravezető fázis jelenlétével magyarázni, a vizsgált minta jelentős része már normál állapotú
ezekben a mágneses terekben, a hőmérséklettől függetlenül. A szupravezető átalakulási
hőmérséklet feletti eredmények alapján Tc felett a MgB2 fém.
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2.2.4. Elektronszerkezet számolás, két-gap modell

A kísérletekkel párhuzamosan a jelenségek leírására szolgáló elméletek is fejlődtek. Az első
részletes elektronszerkezet számolás 2002-ben jelent meg [Choi et al., 2002]. A számolás
alapjául a pszeudo-potenciál módszer szolgál [Phillips et al., 1959]. Elsőként tekintsük újra a
MgB2 kristályszerkezetét, illetve térbeli elektronszerkezetét (2.4. ábra), ennek segítségével
könnyebben értelmezhető a kialakuló Fermi-felület.

2.4. ábra A MgB2 kristályszerkezete, elektronállapotai a Fermi-szinten és a bór atomok E2g
vibrációs módusa. a) Kristályszerkezet, a bór atomok síkokba rendeződve méhsejt rácsot
alkotnak, a magnézium atomok a hatszögek közepén a két sík között helyezkednek el. b),c) A
bór atom px, py pályáiból származó σ állapotok. d) A bór atom pz pályáiból származó π
állapotok. e) A bór atomok vibrációs módusa, mely erősen csatolódik a σ állapotokhoz. A π
állapotokhoz való csatolódás sokkal gyengébb [Choi et al., 2002].

A kialakuló Fermi-felület egzotikus tulajdonságokkal rendelkezik, már első ránézésre
kvalitatíven megerősíti a két gap létezéséről napvilágot látott feltételezést. Az valós térben
elkülönülő σ és π pályák a reciprok térben is különálló Fermi-felületet alkotnak, a két gap
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feltételezése helytálló. Ahhoz, hogy a két gap függetlenül befolyásolja a fizikai mennyiségeket,
az kell, hogy a különböző jellegű Fermi-felületek közötti elektronszórás kicsi legyen a Fermifelületen belüli elektronszóráshoz képest. Ez a probléma (Fermi-felületek közötti illetve azon
belüli elektronszórás) a mai napig erősen vitatott, egyelőre nyitva álló kérdés [Mazin et al.,
2002]. A 2.5. ábrán a számolás eredményeként kapott Fermi-felület látható.

2.5. ábra A MgB2 (a) Fermi-felülete 4 K-en illetve a Fermi-felületen nyíló szupravezető gap
nagysága, (b) a gap nagysága a Fermi-felület különböző pontjain és (c) a szupravezető gap
hőmérsékletfüggése [Choi et al., 2002].

A számolás [Choi et al., 2002] minden előzetes, a Fermi-felület alakjára vonatkozó feltételezést
nélkülöz. Az eredményül kapott szupravezető energia gapnek s-hullámú szimmetriája van
(mindenhol ugyanaz az előjele és sehol nem vesz fel nulla értéket), de az értéke erősen változik a
Fermi-felület különböző helyein. A Fermi-felület összesen négy felületből áll össze, ezek közül
kettő a σ pályákból (sárga és piros), kettő pedig a π pályákból (kék és zöld) származik. A gap
nagysága (4 K-en) 6,4 és 7,2 meV között változik a σ-felületeken, 1,2 és 3,7 meV között a πfelületeken. A 2.5.c ábra a két gap hőmérsékletfüggését mutatja. A szaggatott vonal az

(

állapotsűrűségre illesztett görbe ( ∆(T ) = ∆(0) * 1 − (T Tc )

)

p 12

), melynek paraméterei a σ-

felületeken ∆(0 ) =6,8 meV, p=2,9 a π-felületeken pedig ∆(0 ) =1,8 meV, p=1,8. Mind a σ, mind a
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π gap ugyanazon a hőmérsékleten tűnik el, bár alacsony hőmérsékleten értékük erősen
különbözik. Ezen eredmények felhasználásával a fajhőmérésben, alacsony hőmérsékleten, 0 T

mágneses térben látott váll kvantitatívan is értelmezhető. Choi et al. számolásai alapján a két gap
megkülönböztethető egykristály mintákon végzett pont-kontaktus spektroszkópia mérések során.
Újabb numerikus számolások alapján [Choi et al., 2003] a zérusterű kíséreti eredmények nagy
része magyarázható. A számolásokat az anizotróp Eliashberg formalizmus szerint végezték, a
már említett pszeudo-potenciál módszerrel. Az újabb számolás a fentebb ismertetett modell
továbbfejlesztése. Az eredmények között megkapjuk ugyanazt az egzotikus Fermi-felületet és a
két gap létezését (2.5. ábra). A további eredmények közé tartozik az elektron-fonon csatolás
illetve az izotópeffektus kitevőjének számolt értéke. A relatíve magas szupravezető átalakulási
hőmérsékletet az erős elektron-fonon csatolás eredményezi, a bór atomok σ-állapotai csatolódnak
a bór atomok síkon belüli rezgési módusaihoz (E2g). Ezen módus erős anharmonicitása az oka a
redukált izotópeffektusnak (az érték kisebb, mint a gyengén csatolt BCS-elmélet alapján várt
1/2), α B = 0,32 és α Mg = 0,03 (vö. [Hinks et al., 2001]). Az eddigi mérési eredményeket jól
magyarázza az elmélet, a mágneses térfüggő jelenségekről viszont nem ad számot, a modellbe
(egyelőre) nem vették bele a mágneses teret a szerzők.
A fenti eredmények alapján a MgB2 szupravezetése nagyjából megértett, néhány hiányosság van,
többek között a mágneses térfüggő viselkedés elméleti kezelése.

2.2.5. Fajhőmérés pormintán

A szupravezetők BCS-elmélete szerint az elektronfajhőnek az átalakulási hőmérsékletnél ugrása
van. Alacsony hőmérsékleten a fémek normál állapotú fajhőjét két tag összegeként adhatjuk
meg, C n = γT + AT 3 , ahol az első tag az elektronok, a második a fononok járuléka. Szupravezető
fázisban ehhez képest teljesen más viselkedést találunk, alacsony hőmérsékleten a fajhő
−

elektronoktól származó járuléka exponenciálisan kicsi, C s ~ e
fajhő ugrását a Rutgers-összefüggés adja meg,

(cs − cn )T

c

∆
k BT

. A kritikus hőmérsékleten a

⎡⎛ dH ⎞ ⎤
c
= Tc µ 0 ⎢⎜
⎟ ⎥
dT
⎝
⎠ Tc ⎥⎦
⎣⎢

2

. Az elvégzett

mérések szerint [Bouquet et al., 2001] ez az ugrás megfigyelhető a MgB2-on is, a teljes
hőmérsékletfüggő viselkedést azonban nem lehet az izotróp rendparaméterű BCS-elmélettel
tökéletesen leírni. A 2.6. ábra a MgB2 fajhő együtthatójának (γ ) hőmérsékletfüggését mutatja
különböző mágneses terekben.
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2.6. ábra A MgB2 fajhő együtthatója (γ ) a hőmérséklet függvényében, különböző mágneses
terekben. A vízszintes vonal a 9 T mágneses térben mért fajhőnek felel meg, az alacsonyabb
terű mérések ehhez vannak skálázva [Bouquet et al., 2001].

A fajhő alacsony hőmérsékletű viselkedése eltér az izotróp rendparaméterű BCS-elmélet alapján
vártaktól, 10 K alatt a 0 T mágneses térben mért fajhőnek jól megfigyelhető válla van. A mért
görbék hőmérsékletfüggése nem illeszkedik a BCS-elmélethez. A szerzők felvetése szerint ez a
váll egy második, kisebb szupravezető gap létezésének köszönhető. Erre vonatkozó elméleti
jóslatok már korábban napvilágot láttak [Suhl et al., 1959]. Más anyagon (Nb3Sn) is
megfigyelhető ez a jelenség [Bouquet et al., 2004], azonban nem annyira markánsan, mint a
MgB2 esetében. Figyeljük meg, hogy a 0,5 T mágneses térben mért görbén ez a váll már nem
figyelhető meg, tehát mágneses térrel a kisebb szupravezető gapet bezárhatjuk.
A fajhő és a mágneses szuszceptibilitás szoros kapcsolatban van egymással, mindkét fizikai
mennyiség az állapotsűrűség Fermi-felületen vett értékével arányos. A fajhő Bloch-elektronokra
számolt értéke: cel =
pedig: χ P =

π2
3

k B Tρ (ε F ) a Bloch-elektronok spinjéből adódó Pauli-szuszceptibilitás
2

1 2
2
g e µ 0 µ B ρ (ε F ) . A fajhőből származtatott γ mennyiség
4

⎛
⎜γ
⎝

=

cel
T

⎞
⎟
⎠

egyenes

arányos a szuszceptibilitással. A 6. fejezetben szuszceptibilitás méréseimet összevetem a
fajhőmérésből származó eredményekkel. A 2.7. ábra a γ mágneses térfüggését mutatja. A fajhő
mágneses térfüggése anomálisan erős, a várakozás szerint γ (H ) ~ H .

2. Irodalmi ismeretek áttekintése

18

2.7. ábra A γ (fajhő/hőmérséklet mennyiség) mágneses térfüggése. A folytonos vonal nem
modell alapján illesztett görbe, csak a szem vezetésére szolgál [Bouquet et al., 2001].

2.2.6. Fajhőmérés egykristályon

Pormintán végzett fajhőmérések vezettek a két-gap modell felvetéséhez, hasonló mérések
egykristályokon [Bouquet et al., 2002] megerősítik az e modellel leírható szupravezetést. A 2.8.
ábra a fajhő együttható (γ ) mágneses térfüggő viselkedését mutatja.

2. Irodalmi ismeretek áttekintése

19

2.8. ábra Mágneses térfüggő elektron fajhő MgB2 egykristályban. Az elektronfajhő
hőmérsékletben lineáris részének ( γ ) mágneses térfüggése a bór síkokkal párhuzamosan (□)
illetve azokra merőlegesen (●) alkalmazott mágneses tér függvényében. A szaggatott vonal
jelenti a normál állapotban felvett értéket. A pontozott vonal a szem vezetésére szolgál. A
belső ábra az alacsony terű részt mutatja. A mérések a 2-3 K-es hőmérsékleti tartományban
készültek. [Bouquet et al., 2002]

A mérések értelmezése a következő fenomenológikus modellel lehetséges. Alacsony mágneses
térben mind a σ- mind a π-felületeken van szupravezető gap. A mágneses tér növelésével a πfelületeken bezáródik a szupravezető gap, kb. 0,3-0,4 T-nál a γ normális értékének kb. a felét
visszakapjuk (jó egyezésben az elméleti számolásokkal, [Choi et al. 2002]). Ennél magasabb
terekben már csak a σ-felületeken létezik a szupravezetés, mely c-irányban alkalmazott
mágneses térrel kb. 3 T-nál megszűnik, ab-irányban ennél lényegesen magasabb térre van
szükség. A méréseknél a maximális mágneses tér 14 T volt, az adatokból csak extrapolálni lehet
a kritikus térre, mely kb. 18-22 T. A MgB2-ban a fajhő leírásához 3 kritikus szupravezető térre
π
van szükség, mely a pontosabb kiértékelés után a következőknek adódik: µ 0 H c 2 ~ 0,3 − 0,4T ,

µ 0 H c 2 ( c ) ~ 3,5T és µ 0 H c 2 ( ab ) ~ 19T . A mérések alapján a Fermi-felület dimenzionalitására is
lehet következtetéseket levonni, a π -felületek izotrópak, míg a σ-felületek erősen anizotrópak, a
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számolásoknak megfelelően kvázi 2 dimenziós Fermi-felületekkel van dolgunk. A kritikus terek
(c)
( ab )
meghatározzák a koherenciahosszat is, ξ π ~ 30nm , ξ σ ~ 2nm és ξσ
~ 10nm .

2.2.7. Pont-kontaktus spektroszkópia mérés

Jó minőségű egykristály mintákon végzett pont-kontaktus spektroszkópia mérések eredményei
[Gonelli et al., 2002] a két szupravezető gap létezését bizonyítják. A vezetőképesség
hőmérsékletfüggésének vizsgálatából a szupravezető gapek hőmérsékletfüggése adódik, mely az
elméleti számolásokkal jó egyezésben van. A mérések során vizsgálták a vezetőképesség irányilletve mágneses térfüggését, mely utóbbi érdekesebb számunkra. Mágneses rezonancia
méréseink (a módszerből fakadóan) az állapotsűrűség mágneses tértől függő értékét adják. A 2.9.
ábra MgB2 pontkontaktus mágneses térfüggő vezetőképességét mutatja alacsony hőmérsékleten,
különböző kristálytani irányokban.

2.9. ábra A MgB2 vezetőképessége 4,2 K-en, mágneses tér függvényében. A kontaktuson
keresztül az áram az ab-síkban folyik, a mágneses tér (a) párhuzamos a kristálytani ciránnyal illetve (b) az ab-síkkal. A vastag vonalak a B=1 T illetve B=9 T mágneses térben
mért vezetőképességet mutatják [Gonelli et al., 2002].
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A mágneses tér és a kristálytani irányok által bezárt szögtől függetlenül a kisebbik szupravezető
gap B ≅ 1 T mágneses térnél eltűnik, 1 T mágneses tér elegendő ahhoz, hogy a π-felületeken
megszüntesse a szupravezetést. Ugyanez az effektus a nagyobb szupravezető gapen erősen
irányfüggő. A 2.9.b ábrán megfigyelhető, hogy még B=9 T mágneses térben is létezik a nagyobb
szupravezető gap, a mágneses tér még nem szüntette meg a szupravezetést. Ez indikáció a πfelületek 3 dimenziós létére illetve a σ-felületek erős anizotrópiájára (2 dimenziós voltára).
2.2.8. de Haas-van Alphen mérés, ARPES mérés

A két szupravezető gap létezése mellett további kísérleti bizonyítékok szólnak. Az elvégzett de
Haas-van Alphen mérések [Carrington et al., 2003] a fentiekben vázolt Fermi-felület számítás
helyességét támasztják alá. Nagy mágneses terekben, ahol a kváziklasszikus közelítés már nem
alkalmazható, az elektrongáz alapállapoti energiájában a mágneses tér függvényében oszcillációk
jelennek meg. Ezek az oszcillációk, természetesen, több más, az energiából származtatható
mérhető fizikai mennyiségben is jelentkeznek, így a mágnesezettségben és a szuszceptibilitásban
is [de Haas et al., 1930]. Az oszcillációk frekvenciájából illetve az amplitúdó
hőmérsékletfüggéséből a Fermi-felület alakjára lehet következtetni. Carrington et al. mérései a
fentebb vázolt Fermi-felület létezését erősítik meg és az adatok közvetlen bizonyítékai annak,
hogy a σ-felületeken nagy az elektron-fonon csatolás, míg a π-felületeken sokkal kisebb. Más
kísérleti eredmények is a két-gap modell helyességét támasztják alá, ilyenek az elvégzett ARPES
(Angle-resolved photoelectron spectroscopy) mérések [Souma et al., 2003]. A fényelektromos
spektroszkópia alapja az, hogy a mintára érkező foton teljes energiáját átadja az elektronnak,
mely így, ha energiája elegendően nagy, képes kilépni a mintából. A kilépő elektron energiáját
mérve, a különböző irányokban mért spektrumokból az elektronok diszperziós relációját, annak
irányfüggését is meg lehet határozni. Ezek az eredmények is jól magyarázhatóak a két-gap
modellel. A módszer hátránya az, hogy csak a felület közelében lévő elektronokról lehet
információt kapni, olyan mélységben, amekkora a mérési frekvencián a behatolási mélység. Ez
azért jelent problémát, mert a felülethez közel, a kristályos rend megszűnése miatt módosulhat a
diszperziós reláció.

2.2.9. Pásztázó alagút-mikroszkóp (STM) mérés

Pásztázó alagút-mikroszkóppal (STM) végzett mérések [Eskildsen et al., 2002] a MgB2-ban
kialakuló vortexekről nyújtanak információt. A kristálytani c-tengellyel párhuzamos irányban,
alacsony hőmérsékleten mért alagutazás segítségével a π-felület visszaállításából származó
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vortexek mérhetőek. Az eredmények alapján elmondható, hogy a vortexek mérete sokkal
nagyobb a Hc2 kritikus tér értéke alapján vártnál. Másik lényeges eredmény, hogy körülbelül 0.5
T mágneses tér már elegendő a π-felületeken a szupravezetés megszüntetéséhez. A mérések
alapján elmondható, hogy a π-felületeken kialakuló szupravezetés a σ-felületekkel való
kölcsönhatás eredménye (proximity effect). Eskildsen et al. mérései alapján a π-felületeken a
koherenciahosszra ξ π ~ 50nm adódik (a vortexek átmérője kb. a koherenciahossznak felel meg).
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3. Rezonancia módszerek
Ebben a fejezetben tekintjük át a mérésekben alkalmazott Elektron Spin Rezonancia (ESR)
módszer alapjait, illetve ismertetem az általam megvalósított spin rács relaxációs idő mérésére
alkalmas berendezést.

3.1. Mágneses rezonancia módszerek alapjai
A mágneses rezonancia a kísérleti szilárdtestfizika egyik elterjedt vizsgálati módszere. Két
ismert alaptípusa a már említett ESR illetve a Magmágneses Rezonancia (NMR), attól függően,
hogy a mágneses rezonanciát elektronokon vagy atommagokon figyeljük meg. Ezen két
hagyományos módszeren túl találkozhatunk a két módszer módosításából, kombinációjából
származó egyéb módszerekkel.
Az NMR módszert alkalmazva az atommagok mindig lokális próbaként viselkednek, az ESR
módszerben az elektronok lehetnek helyhez kötöttek, illetve (fémekben) delokalizáltak, ennek
illetve a köztük lévő kölcsönhatás erősségének megfelelően az eredmények értelmezésekor
(elvileg) a lehetőségek palettája színesebb.
A mágneses rezonancia módszer ismertetéséhez vizsgáljuk meg a külső mágneses térbe helyezett
mágneses dipólus impulzusmomentumának mozgásegyenletét. Klasszikusan felírva:
r

dJ r r
= µ×B
dt

(3.1)

r

A µ dipólus mágneses momentuma arányos az impulzusmomentumával:
r

r

µ = γJ

(3.2)

Ennek segítségével a mozgásegyenlet átírható a mágneses momentumra. A klasszikus
mozgásegyenlet hasonlóan néz ki a kvantummechanikai formalizmusban, azzal a különbséggel,
hogy a mágneses momentum operátorának várható értékére igaz a mozgásegyenlet:
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r

r

= µ × γB

(3.3)

A mágneses dipólus a mágneses tér körül a Larmor frekvenciával precesszál:

ω L = γB

(3.4)

Rezonancia jelenség akkor következhet be, ha ilyen frekvenciával változó, perturbatív jellegű
mágneses tér van jelen.
A könnyebb kezelhetőség miatt a külső, sztatikus mágneses tér irányát válasszuk a z iránynak,
nagysága B0 . A mágneses dipólmomentumokból adódó mágnesezettség időbeli változásának
leírásához vezessünk be néhány empirikus faktort. Vegyük figyelembe a mágneses momentumok
és a kristály kölcsönhatását. A külső tér által meghatározott egyensúlyi mágnesezettségbe való
relaxációt a kristállyal való kölcsönhatás határozza meg. Ez az ún. spin-rács vagy longitudinális
relaxáció, sebességére jellemző egy relaxációs idő, T1. Ezen mennyiség közvetlen mérésére
fogok a későbbiekben egy, a doktori munkám során megvalósított eljárást ismertetni. A
mágneses dipólusmomentumok egymás közötti kölcsönhatása miatt mágnesezettségük eloszlik;
ha egy dipólusmomentum mágnesesen gerjesztődik, akkor mágnesezettsége a más
momentumokkal való kölcsönhatása miatt lebomlik, kiegyenlítődik. Ezt egy másik relaxációs
idővel vesszük figyelembe, T2, spin-spin vagy transzverzális relaxációs idő. A perturbáló tér
legyen x irányú:
r

r

B1 (t ) = i B1e iωt

(3.5)

Ezen perturbáció hatása alatt álló, külső mágneses térbe helyezett rendszer mágnesezettségének
mozgásegyenletei az ún. Bloch-egyenletek [Bloch, 1946]:
dM x (t )
=γe
dt
dM y (t )
=γe
dt
dM z (t )
=γe
dt

r

r

(M (t )× B(t ))

x

−

(Mr (t )× Br (t ))

−

y

r

r

(M (t ) × B(t ))

z

M x (t )
T2
M y (t )

T2
M − M z (t )
+ 0
T1

(3.6a)
(3.6b)
(3.6c)
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r

Itt B jelöli a két (x és z irányú) mágneses tér eredőjét. Látható, hogy a T1 relaxációs idő adja a
mágnesezettség z komponensének relaxációját, míg a T2 az x és y irányú komponensek
relaxációjáért felelős. Ebből látható az elnevezések eredete. Amennyiben B1 elég kicsi, a fenti
egyenletekből meghatározhatjuk a gerjesztéssel fázisban (M x ) és azzal 90 fokos fázisban (M y )
lévő komponenseket. Ezek segítségével definiálhatjuk a komplex dinamikus szuszceptibilitást
(χ = χ '+iχ ' ') , ahol:

χ ' = χ 0ω 0T2

(ω0 − ω )T2
2
2
1 + (ω 0 − ω ) T2

(3.7a)

1
2
2
1 + (ω0 − ω ) T2

(3.7b)

χ ' ' = χ 0ω 0T2

A mágneses rezonancia mérésekben ez a közvetlenül mérhető mennyiség. Bár itt a Blochegyenleteken keresztül vezettük be, egy általában is használatos mennyiség (teljesen
∂M
). Gyakori, hogy a relaxációs idők mérése nyújt hasznos információt
általánosan χ =
∂H
összetett rendszerekről. A Bloch-egyenletek nem tartalmazzák az inhomogén vonalkiszélesedést.
A MgB2 szupravezetőben a kritikus hőmérséklet alatt (Tc) az ESR jel inhomogénen kiszélesedik.
Ezért ha az elektronok relaxációs idejéről szeretnénk információt kapni, Longitudinálisan
Detektált ESR-t kell alkalmaznunk.
Kvantummechanikai tárgyalásban, a legegyszerűbb esetben az atomi energiaszintek ekvidisztans
Zeeman nívók (mágneses tér jelenlétében):
En = γhB0 J nz

(3.8)

ahol J nz = − J ,− J + 1,..., J . A kiválasztási szabályok csak szomszédos energiaszintek között
engednek meg átmenetet, melyet a perturbációként kezelt B1 hozhat létre, abban az esetben ha
ω = γB0 . Az x irányú mágneses tér az impulzusmomentum x komponenséhez csatolódik; mivel
J x nem felcserélhető J z -vel, J z sajátállapotait összekeveri.
Mágneses rezonancia módszerekkel adott külső tér esetén energianívók különbségét
határozhatjuk meg, vagy fordítva, adott energia különbséghez (hω ) mérjük a szükséges
mágneses teret, amely az energiaszinteket felhasítja. ESR mérés esetén a második eset valósul
meg, a létező műszerek tulajdonságai miatt; nagyon nehéz olyan frekvenciaforrást építeni a
GHz-es tartományban, amelynek teljesítménye frekvenciafüggetlen, lényegesen könnyebb külső
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mágneses teret változtatni. Hullámvezetők alkalmazásakor a teljesítmény frekvenciafüggetlensége megvalósíthatatlan a bennük kialakuló állóhullámok miatt.

3.2. Elektron spin rezonancia (ESR) berendezés
A dolgozatban szereplő eredményekhez két különböző kísérleti berendezést használtam,
multifrekvenciás ESR spektrométert, illetve a saját fejlesztésű LOngitudinálisan Detektált (LOD)
ESR spektrométert. Az LOD ESR berendezést annak újszerűsége miatt a következő fejezetben
külön ismertetem.

3.1. ábra A nagyfrekvenciás ESR berendezés blokkvázlata. A folt jelöli a mintát. A vastag
vonalak a hullámvezetők. A mikrohullámot tükrök irányítják.

A laboratóriumunkban működő nagyfrekvenciás (75, 150, 225 GHz) ESR berendezés
blokkvázlata a 3.1. ábrán látható. A berendezés építését 1994-ben kezdte el Jánossy András,
Oszlányi Gábor és Fehér Titusz. A labor fejlesztése azóta is folyamatos, 1998/1999-ben Simon
Ferenc segítségével a lefedhető frekvencia tartományt bővítettük ki egy 35 GHz-es
mikrohullámú forrás működésbe helyezésével. 2002-ben vettük fel az első longitudinálisan
detektált jelet az általam épített mérőfejjel. 2002 végén tovább bővült a labor által lefedett
frekvenciatartomány, egy 2-20 GHz-es tartományt átfogó forrással és egy koaxiális mérőfejjel
még alacsonyabb terekben lehet kísérleteket végezni. A hőmérsékletet az 1,5-400 K tartományon
belül lehet vezérelni. A méréseket a mágneses tér folyamatos változtatásával, tér-sweep-pel
végezzük. Két üzemmódban, a mágneses tér kis rádiófrekvenciás (rf) modulációjával vagy a
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mikrohullámú teljesítmény amplitúdójának rf modulációjával tudunk fázisérzékeny detektálási
technikát alkalmazni. A 75 GHz-es mikrohullámú forrás egy Gunn-dióda, mely nagy stabilitású
kvarc-oszcillátorhoz van stabilizálva, a stabilitás ~10-7. Ezt az alapfrekvenciát lehet nemlineáris
mikrohullámú elemekkel kétszerezni vagy háromszorozni (150 és 225 GHz). A forrásból
túlméretezett hullámvezetőn jut el a mikrohullám a mintához, amely egy szupravezető mágnes
kriosztátjában van elhelyezve. A 35 GHz-es forrás, mely szintén egy Gunn-dióda, egy mágnesen
kívül elhelyezett üreg rezonanciájához van stabilizálva (automatic frequency control, AFC). A
35 GHz-es üreget a mágnesben is el lehet helyezni, ez nagyobb érzékenységet eredményez, a
vizsgálható minta mennyisége azonban lényegesen lecsökken. A 35 GHz-es forrás frekvencia
stabilitása ~10-5, ezen a frekvencián ugyanazt a hullámvezetőt használjuk mint nagyobb
frekvenciákon, itt viszont már csak egy módus terjed, a TE01. A nagyfrekvenciás ESR
berendezés előnye a hagyományos 9 GHz-es berendezésekhez képest az, hogy a minta illetve a
mikrohullámú elemek cseréje nélkül tudunk különböző frekvenciákon dolgozni. A módszer
hátránya a kisebb érzékenység, keskenysávú elemekkel (hullámvezető, üreg) nagyobb
érzékenység érhető el. Az általunk vizsgált MgB2 szupravezetőből elegendő mennyiség állt
rendelkezésünkre, a mikrohullámú üreg hiánya egyben lehetővé tette a szupravezető kritikus
hőmérséklet alatti mérést, keskenysávú üregben az ún. vortexzaj lehetetlenné teszi a mérést. A
vortexzajt kiváltó ok abban keresendő, hogy a vortexek kaotikus módon keletkeznek és tűnnek el
a mintában a külső mágneses térmoduláció hatására. Ezen külső mágneses tér modulációjának
frekvenciájával történik az ESR abszorpció detektálása. A vortexek számának változása
befolyásolja a vizsgált minta komplex vezetőképességét és ezen keresztül a minta dielektromos
állandóját. A dielektromos állandó változása elhangolja a nagy jósági tényezőjű (Q)
mikrohullámú üreget. Ez az elhangolódás nagy ingadozást okoz az üregről visszaverődő
mikrohullámú intenzitásban, ráadásul az ingadozás frekvenciája megegyezik a modulációs
frekvenciával. Ezt az elhangolódást kétféle képpen lehet elkerülni, az egyik lehetőség, hogy nem
a modulációs technikával detektáljuk az ESR jelet. Ha megszűntetjük a vortexek számának
kaotikus változását, akkor megszűntettük a zaj kiváltó okát. A detektálást az üregről
visszaverődő mikrohullámú teljesítmény útjába helyezett PIN-diódával lehet mégis az
egyenfeszültségek méréséről a magasabb frekvenciás detektálás felé eltolni [Jánossy et al.,
1992]. A másik lehetőség az üreg jósági tényezőjének lecsökkentése. Ebben az esetben
alkalmazható a modulációs technika. A vortexek száma továbbra is véletlenszerűen változik (a
későbbiekben látni fogjuk, hogy ez az effektus megjelenik a szupravezető állapotban mért ESR
spektrumok vonalszélességében), azonban az üreget elhanyagolható mértékben hangolja el a
minta dielektromos állandójának véletleszerű változása [Simon et al., 2004].
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Az alacsony frekvenciás mérések (3,8 és 9 GHz) teljesen más típusú mérőfejben készültek
[Simon et al., 2004], a forrás egy HP 2-20 GHz-es berendezés, az összes mikrohullámú elem
illetve hullámvezető pedig koaxiális, melyekben elviekben nincs alsó határfrekvencia. A
nagyterű berendezéshez hasonló blokk-diagramm a következő fejezetben található (4.12. ábra).
A mintát mindkét esetben egy, az adott frekvenciához méretezett ún. loop-gap rezonátor üregbe
(LGR) helyeztük el. Az üreg jósági tényezője (Q) ~200-300, ami lényegesen kisebb a
hagyományos, 9 GHz-es ESR berendezéseknél megszokott több ezres számtól, emiatt nem
jelentkezett méréseinkben a vortexzaj. Az adatgyűjtést, a mágneses tér és a hőmérséklet
szabályozását számítógép végzi, így a mérés nagyrészt automatizált.
A 3.2. ábra a koaxiális mérőfejet mutatja. Az LGR (A) két korong közé van elhelyezve (B1 és
B2), melyek a mikrohullámok számára nem átlátszóak. Ezeket veszi körbe egy felcsavarozható
kupak (C), mely a felső hordozó elemen (D) rögzül. Ez az elem (D) két rozsdamentes acél
csövön kapcsolódik a mágnes tetejéhez (az ábrán ez a kapcsolat már nem látható). A
fűtőellenállás szintén a felső hordozó elemhez van rögzítve. A hőmérő az LGR és ezzel együtt a
vizsgált minta hőmérsékletét méri. A modulációt a két tekercs (E1 és E2) hozza létre. A két
tekercs egy csövön (F) keresztül van összekötve.
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3.2. ábra A koaxiális mérőfej a) szétszedve illetve b) összerakva. A betűk jelentése a
szövegben található. [Simon et al., 2004]

A mikrohullám félmerev koaxiális kábelen érkezik a mintához (G), a kábel kapacitív antennában
(H) végződik. A csatolás egy csavar (I) mozgatásával változtatható. A csavar (I) és a kapacitív
antenna (H) tengelye azonos. A csavar mozgatásával a csatolás változtatható, a kapacitív
antennához közelítve a csatolás nő. A csavar a mérőfej tetején, a mágnesesen kívül állítható.
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4. Longitudinális detektálás (LOD)
Ebben a fejezetben részleteiben ismertetem a doktori munka során megvalósított új mérési
eljárást. Elsőként a megértést segítendő a módszer alapjai vázolom, majd kitérek a berendezés
részleteinek ismertetésére. A berendezés kiterjeszthető más mikrohullámú detektáló
frekvenciákra is, ezért a módszer mikrohullámú részét illetve a rádiófrekvenciás detektáló kört
külön tárgyalom. Ezek után egy konkrét példán, a Rb1C60-n végzett méréseken keresztül
mutatom be a berendezés működését. Végül néhány mondatban szólok a további lehetőségekről,
jelenségekről, melyek az új berendezéssel tanulmányozhatóvá váltak. Inhomogénen kiszélesedett
ESR jeleknél a vonalszélesség nem a relaxációs időt méri, az LOD-ESR spektrométerrel ebben
az esetben is lehetőségünk van a relaxációs idő mérésére.

4.1. A longitudinális detektálás alapjai
A Bloch-egyenletekben (3.6) szereplő spin-rács relaxációs idő ( T1 ) elektronrendszereken való
közvetlen mérésének lehetőségét J. Hervé és J. Pescia vetette fel először 1960-ban [Hervé et al.,
1960]. A gondolatmenet egyszerű, a perturbációként kezelt változó mágneses tér (B1 )
teljesítményét moduláljuk meg időben periódikusan (pl. cos(Ωt ) ). Ha a mágneses tér értéke és
az időben változó tér frekvenciája eleget tesz a rezonancia feltételnek ( ω = γB0 ), a vizsgált

rendszer mágnesezettsége Ω frekvenciával változik időben, amit a minta köré helyezett
longitudinális tekercs segítségével detektálni lehet. Az általunk megvalósított berendezés
lehetővé teszi T1 közvetlen mérését a 2-80 ns tartományban, 9 és 35 GHz-nek megfelelő
mágneses térben. A mikrohullámú frekvencia (ω ) és a moduláció frekvenciája (Ω ) nem
ugyanaz, a következetes jelölés egyértelművé teszi a megkülönböztetést. A modulációs
frekvencia nem ugyanazt jelenti mint a hagyományos ESR mérésben, ezért inkább az rf
moduláció kifejezést használom.
A fentebb említett mérési eljárás megvalósításáról eddig kevés közlemény látott napvilágot, a
módszerről illetve annak módosított változatáról a 90-es évek közepén Atsarkin és munkatársai
számoltak be [Atsarkin et al., 1995]. Az általuk épített berendezés egy, a kereskedelmi
forgalomban kapható X-sávú (9 GHz) ESR spektrométeren alapul. A J. Hervé és J. Pescia által
felvetett lehetőség mellett egy másik eljárást is megvalósítottak, a minta mágnesezettség
változását és a mikrohullámú teljesítmény mágneses térfüggését egy időben mérik, ebből
számolható a spin-rács relaxációs idő.
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Az ESR berendezések területén az utóbbi időben a fejlődés iránya a mind nagyobb terekben
végzett kísérletek felé mutat, ezáltal érve el nagyobb felbontást a mágneses térfüggő jelenségek
tanulmányozásához. Két különböző tendencia figyelhető meg, az egyik az érzékenység növelése
mikrohullámú rezonáns elemekkel (pl. Fabry-Perot rezonátor pl. [Barnes et al., 1998]) vagy kis
méretű rezonáns üregekkel, pl. [Blok et al., 2004]. Ezek a berendezések általában kémiai vagy
biológiai mérésekhez készülnek, ahol a nagy érzékenység sokkal fontosabb, mint a mágneses tér
és a hozzátartozó mikrohullámú frekvencia cserélhetősége vagy a hőmérséklet változtatása. A
második megközelítés a minél szélesebb hőmérséklet és mágneses tér tartományban való
működés, mely megnehezíti a keskenysávú mikrohullámú elemek használatát. Ezen második
megközelítés sokkal jobban illeszkedik a szilárdtesfizikai kutatásokhoz, ahol természetes az
igény a mágneses tér- és hőmérsékletfüggő jelenségek tanulmányozására.
LOngitudinálisan Detektált ESR (LOD-ESR) berendezésünk [Murányi et al., 2004] a
longitudinális mágnesezettség (M z ) modulációját detektálja a minta köré helyezett tekercs
segítségével, melynek tengelye párhuzamos a külső mágneses tér irányával (B0 ) . Az általunk
épített berendezés 9 és 35 GHz-en működik, néhány alkatrész beszerzésével könnyen
megvalósítható a még magasabb mikrohullámú frekvenciákon való működés. Berendezésünk
lehetővé teszi a rövid relaxációs idők mérését olyan tartományban, ahol az pl. spin-echo
módszerrel nem mérhető.
A 35 GHz-es mérőfejben nem használunk rezonáns mikrohullámú elemeket, ezáltal lehetővé
válik a mérés kiterjesztése magasabb frekvenciákra. A 9 GHz-es mérőfej mikrohullámú része
alapjaiban különbözik a 35 GHz-estől, a mikrohullámok végig koaxiális kábelben terjednek, a
mintát pedig egy alacsony jósági tényezőjű üregbe helyezzük el. A longitudinális relaxációs idő
mérése szempontjából a két mérés rádiófrekvenciás (rf) része megegyezik. A nagy érzékenységet
biztosító üreg hiányát (ami a hagyományos X-sávú berendezésekben megtalálható) az ultra
alacsony zajú rádiófrekvenciás detektáló körrel kompenzáljuk.
A Bloch-egyenletekből a mágnesezettség z komponensének időbeli változására a következő
kifejezést lehet kapni, abban az esetben, ha a mikrohullámú teljesítményt adott frekvenciával
(Ω ) , periodikusan ki-be kapcsolgatjuk: 1

1

Az angol nyelvű irodalom kifejezése a ki-be kapcsolgatásra: to chop. Sajnos a magyar nyelvben nem található

megfelel ő kifejezés, ami ezt a fogalmat jól visszaadná, ezért a továbbiakban az angol chopped kifejezést használom,
dőlttel szedve a magyar szövegtől való megkülönböztetés végett.

4. Longitudinális detektálás (LOD)
M z (t ) = U cos(Ωt ) + V sin (Ωt )

32

(4.1)

A chopped mikrohullámú teljesítménnyel fázisban változó mágnesezettség-komponens
amplitúdója U, azzal 900-os szöget bezáró komponensé V. Az időben periódikusan változó
négyszögjel Fourier-komponenseiből itt csak az alapharmónikust emeltük ki. A két komponens
amplitúdóinak arányával a T1 relaxációs idő szoros kapcsolatban van:
T1 =

1 v
Ωu

(4.2)

ahol u és v a mágnesezettség két komponensének megfelelő, a detektáló tekercs által
feszültséggé alakított amplitúdó.

4.1. ábra Az LOD-ESR mérés lényege. A mágnesezettség más egyensúlyi értéket vesz fel
mikrohullám jelenlétében, illetve anélkül.

Az alapgondolatot továbbvezetve természetes, hogy a chopped teljesítménynek megfelelő
frekvenciával változó mágnesezettséget várunk, ahol a fáziskésést a relaxációs idő okozza. A
Bloch-egyenleteket megoldva látható, hogy perturbáció jelenlétében illetve anélkül a
mágnesezettség z komponense (M z ) más-más értéket vesz fel stacionárius helyzetben. A ki- és
bekapcsolt mikrohullám a két egyensúlyi értékhez való relaxációra kényszeríti M z -t. Ennek
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megértését segíti a 4.1. ábra. Ezeken túl az is látható, hogy fontos az rf moduláció
frekvenciájának helyes megválasztása, e nélkül vagy fázisban vagy 900-os fázisban nem kapnánk
mérhető jelet. A későbbiekben látni fogjuk, hogy ennek az ΩT1 ≈ 1 feltétel teljesítésével
tehetünk eleget.
Az Ω -val változó mikrohullámú teljesítmény létrehozására többféle módszer létezik, az egyik –
általunk megvalósított– módszernél a hullámvezetőbe egy gyors PIN diódát iktatunk be. Másik
érdekes lehetőség pl. két mikrohullámú forrás teljesítményének összekeverése, ahol a két
frekvencia különbsége Ω .

4.2. Numerikus kiértékelés
A fentiekben egy, a megértést segítő képet vázoltam, a gyakorlatban a kiértékelés sokkal
bonyolultabb, a Bloch-egyenletek numerikus megoldásán alapul. A mérés során a mágneses tér
⎛ 1 ⎞
⎟ megfelelő
értékét (B0 ) változtatjuk, amikor a rezonanciához érünk, a vonalszélességnek ⎜⎜
⎟
⎝ γ eT2 ⎠
jelet kapunk. A mért görbe illesztése során a Simon Ferenc aktív közreműködésével írt program
minden egyes mágneses tér értéknél megoldja numerikusan a Bloch-egyenleteket, az ebből
számolt görbét illesztjük a paraméterek változtatásával (amplitúdó, T1, T2, B0, ...) a mért
spektrumhoz.

4.3. Érzékenység
A mérhető feszültség nagysága a következő kifejezéssel számolható [Herve et al., 1960], [Pescia,
1965]:
V = kNAµ 0 M 0 Ω

γ e 2 B12T1T2
πh 2 1 + Ω 2T1 2

(4.3)

ahol k a kitöltési tényező (detektáló tekercs térfogat/minta térfogat), N a tekercs menetszáma, A a
tekercs keresztmetszete, γ e az elektron giromágneses faktor, M0 az egyensúlyi mágnesezettség,
B1 a mikrohullámú tér mágneses komponense. A detektáló tekercs tervezésekor először a
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mérendő T1 relaxációs időnek megfelelő frekvenciát kell meghatározni, ΩT1 ≈ 1 . Ez a feltétel az
LΩ ≈ 50 Ohm feltétellel együtt határozza meg a detektáló tekercs impedanciáját.

A berendezés érzékenységét a következő kifejezés adja:
S =V /n

(4.4)

ahol n a spinek számát jelöli. Optimális körülmények között ( T1 ~ T2 = 1 γ e ∆B , Ω ~ ∆B és
N ~1

Ω ) az érzékenység

S ~ 1 ∆B 3 2 . A relatíve alacsony érzékenység a minta

mennyiségének növelésével javítható. Amint azt a későbbiekben látni fogjuk, egy alacsony
jósági tényezőjű üreg ( Q ~ 100 − 200 ) vagy egy mikrohullámú teljesítmény erősítő szintén

javíthatja a berendezés érzékenységét. Azért nem lehet nagy Q-jú üreget alkalmazni, mert ez
határozza meg, hogy milyen sebességgel épül fel az üregben a mikrohullámú tér. Vegyünk egy
példát, Q=3000,

ω/2π=35,4 GHz, Q =

modulációs frekvencia (

ω
, ∆ω / 2π = 11,8 MHz a maximálisan alkalmazható rf
∆ω

Ω
). A nagy jósági tényezőjű üreg további problémát is felvet, a
2π

detektáló tekercs üregben való elhelyezése a Q lerontását vonja magával. 9 GHz-en ezt a kérdést
egy ún. loop-gap rezonátor alkalmazásával oldottuk meg. 9 GHz-en egy hasonló jósági tényezőjű
üreg használata 3 MHz-ben maximalizálná az alkalmazható rf modulációs frekvenciát.
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4.4. A berendezés mikrohullámú részének ismertetése 35 GHz-en
A következőkben rátérek a berendezés részletes ismertetésére, először a 35 GHz-es összeállítást
mutatom be teljességében, majd a 9 GHz-es mérés ettől való eltéréseit ismertetem.
A 4.2. ábra a mérési összeállítást mutatja.

Mikrohullámú
forrás

PIN dióda

Hullámvezető A

Lock-in

PC

Hullámvezető B
Előerősítő
C2
C1
Minta
Félmerev
koaxiális kábel

B0

Rövidzár

Mágnes
Detektáló tekercs

4.2. ábra LOD-ESR mérési összeállítás 35 GHz-en. A hullámvezető a mágnes tetejéig
standard WR-28, téglalap keresztmetszetű, a mágnesen belül 8 mm átmérőjű, kör
keresztmetszetű. [Murányi et al.,2004]
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A folyamatos űzemű (continuous wave, cw) ESR-hez képesti fő különbségek az LOD-ESR
berendezésben a PIN dióda illetve a detektáló tekercs beiktatása. Nem használunk rezonáns
mikrohullámú elemet, ennek előnyei: széles frekvencia tartományban lehet mikrohullámú
gerjesztést alkalmazni, sokkal nagyobb a mérhető minta mennyisége, kevesebb limitáló tényező
az rf moduláció megválasztására, sokkal egyszerűbb a minta és a detektáló tekercs közötti
rádiófrekvenciás átlátszóságot megvalósítani. A fő hátrány a rezonáns struktúra hiányából eredő
2
2
nagyon alacsony szaturációs faktor s = γ e B1 T1T2 nagysága, ami tipikusan 10-5. Ez azt jelenti,

(

)

hogy berendezésünk nem alkalmas arra, hogy a spineket leforgassa az xy síkba. NMR mérések
során ez egy bevett eljárás. Egy üregrezonátor a perturbáló mágneses teret (B1) megnöveli, amint

ω ⎞
⎟ azonban nem lehet túl
∆ω ⎠
⎝
nagy, az alkalmazható legnagyobb rf frekvenciát a félértékszélesség (∆ω ) határozza meg. Ez az
⎛

azt látni fogjuk a 9 GHz-es mérés esetében. A jósági tényező ⎜ Q =

a sebesség, aminél gyorsabban nem képes a mikrohullámú tér egy üregben felépülni, vagy
leromlani.
Az LOD-ESR berendezés egy nagy homogenitású (10 ppm/cm) Oxford Instruments
szupravezető mágnesen alapul. A 35 GHz-es mikrohullámú forrás egy Gunn-dióda (Farran
Technology GV-28-M), melynek középfrekvenciája f 0 = 35,4GHz . Kimenő teljesítménye 150
mW. A frekvenciát kétféle módon lehet hangolni, az egységen található mikrocsavar
segítségével +/-1GHz-et mechanikusan, a vele egybeépített varaktor diódán +/-100MHz-et
elektronikusan lehet állítani. A frekvencia stabilizálását az AFC végzi, nagy jósági tényezőjű
üreghez hangoljuk, az így kapott frekvencia stabilitás ~10-5. A mágnesen kívül a mikrohullám
WR-28 téglalap keresztmetszetű hullámvezetőben terjed, melyet a mágnes tetején egy tölcsér
segítségével kör keresztmetszetűvé (8 mm átmérő) alakítunk át, a mágnesben már ilyen,
rozsdamentes acélból készült hullámvezetőket használunk. A fenti hullámvezetőkben terjedő
módusok rendre: TE01 illetve TE11. A mikrohullámú teljesítmény vesztesége a forrástól a mintáig
kb. 10 dB, ez a minta helyén B1 = 1,6 *10 −6 T -nak felel meg. A mikrohullámú teljesítmény
kapcsolását (chop) egy PIN dióda végzi (Millitech PSH-28, kapcsolási idő: 10-90% 1,5 ns, 9010% 1 ns), amit nagyfrekvenciás lock-in-nal hajtunk meg (Stanford Research Systems, SRS844,
0,025-200 MHz). Ezek a kapcsolási sebességek 80 MHz-es felső határt adnak Ω / 2π
megválasztásában.
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4.5. A berendezés mikrohullámú részének ismertetése 9 GHz-en
A következőkben a 9 GHz-es LOD spektrométer [Simon et al., 2004] működését ismertetem. Az
rf detektáló rész nem különbözik lényegesen a 35 GHz-en megismerttől, egy kis különbség van,
a tekercset nem lehetett olyan egyszerűen megvalósítani. 9 GHz-en a mintát egy alacsony jósági
tényezőjű rezonátorba helyezzük. A detektáló tekercset nem lehet közvetlenül a minta köré tenni
anélkül, hogy az üreg jósági tényezőjét elrontanánk. A tekercs Helmholtz-szerű geometriában
veszi körül a mintát, ami a 4.3. ábrán látható.

4.3. ábra A 9 GHz-es rezonátor üreg (LGR) és a detektáló tekercs. A jobboldali fényképen a
koaxiális mérőfej látható a 9 GHz-es üreggel. A mérőfej átmérője 38 mm.

Az LGR üreg nem más, mint egy RLC-kör, aminek a rezonancia frekvenciája a mikrohullámú
tartományba esik, a két furat felel meg az L-nek, a köztük lévő bevágás C, a rezgőkör ellenállását
(R) a sárgaréz ellenállása adja. A plusz négy furat nem befolyásolja a mikrohullámú rezonanciát,
egyedül a detektáló tekercs megvezetésére szolgál. A mikrohullám koaxiális hullámvezetőn jut le
az üreghez, az üregrezonátorba az elektromos tér csatolódik be a lecsupaszított koaxiális
kábelből, a kondenzátorban létrejövő függőleges irányú elektromos teret gerjeszti. Ezen
elektromos tér záródik a lyukak falában, a lyukban pedig vízszintes irányú, váltakozó mágneses
tér alakul ki (B1). Az üreg jósági tényezője terheletlenül Q~350, terhelve kb. 200. A minta
detektáló tekercsre vonatkoztatott kitöltési tényezője sokkal kisebb, mint a 35 GHz-es esetben,
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viszont kb. annyit nyerünk vissza jel-amplitúdóban az üreg jósági tényezője miatt. A 4.4. ábra a
9 GHz-en szokásos mérési elrendezést mutatja.

20 dBm

HP sweeper
/2-20 GHz/

-5 dB

Változtatható
attenuátor

-5 dB
PIN dióda

-10 dB

Fix att.
/10 Watt/

+40 dB
TWT

erősítő

50 Ohm
1

-10 dB

Fix att.
/20 Watt/

2

Cirkulátor 4

Detektor

3

-3 dB

-3 dB

LGR
4.4. ábra A 9 GHz-es T1 mérés mikrohullámú részének összeállítása. Az egyes elemek felett az
erősítés illetve a csillapítás értéke található.

A koaxiális mérésben mikrohullámú forrásként egy 2-20 GHz között változtatható forrás szolgál
(HP Agilent 83751B sweeper), maximális teljesítménye 20 dBm (100 mW). A változtatható
attenuátor (ATM P/N AV084H-10) és a fix attenuátor (Radiall R416010) segítségével a TWT
erősítő (Varian TWTA VZX-6980GZ, max. kimenő teljesítmény 10 W, 8-12,4 GHz, 40 dB)
bemenetére max. 0 dBm (1 mW) teljesítmény juthat, a leírás szerint ennél többet nem lehet
ráadni. A PIN dióda (ATM P/N S1517D, 0,5-18 GHz, on: 20 ns, off: 20 ns) és a mikrohullámú
forrás közé helyezett attenuátor megakadályozza a teljesítmény visszaverődését a forrásra, ami a
teljesítményszintet instabillá teheti. A PIN dióda csillapítása 9 GHz-en -5 dB. A TWT erősítő
utáni fix attenuátor (Radiall R416410) a cirkulátort (DITOM D4C8012) óvja meg a túl nagy
teljesítménytől. A cirkulátor és a minta között a koaxiális kábelen kb. -3 dB teljesítményt
veszítünk el. A detektornak (HP Agilent 8474C, 0,01-33 GHz) nincs szerepe a T1 mérésben,
segítségével hangolhatjuk az üreget kritikusan. Az üreg hangolása a 4.11. ábra fényképén látható.
A mikrohullámot egy lecsupaszított koaxiális kábelen keresztül csatoljuk be az üregbe, efölött
egy menetes fémtüske található, ennek segítségével állítható a csatolás. A cirkulátor 1-es
csatlakozóján található 50 Ω-os ellenállás a 2-1-4 úton a detektorba jutó mikrohullámú
teljesítményt nyomja el, ez a 2-3-4 úton a detektorba jutó mikrohullámokkal kellemetlen

állóhullámképet alakíthat ki, mely megnehezíti a csatolás beállítását. A PIN dióda kapcsolási
ideje lassabb, mint 35 GHz-en (20 ns 1,5 ns helyett), ez limitálja a legmagasabb detektálási
frekvenciát, Ω 2π ≤ 12,5 MHz.
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4.6. A berendezés rádiófrekvenciás részének ismertetése
A mintát egy 8 mm átmérőjű, vékonyfalú sárgaréz tartóba helyezzük, melyen végigfut egy
hosszirányú vágás. Ez a konstrukció elnyomja a mintatartóban keletkező örvényáramokat, azok
nem tudják lerontani a minta által létrehozott, időben változó mágnesezettséget.

4.5. ábra A mintatartó és a detektáló tekercs 35 GHz-en. A sárgaréz spulnin (bal oldalon)
látható bevágás az örvényáramokat nyomja el. A jobboldali fényképen a 35 GHz-es mérőfej
látható. A mikrohullám két rozsdamentes csőben terjed, a hőmérő és a fűtés drótja koaxiális
kábelről lehúzott fémharisnyával vannak leárnyékolva.

Az örvényáramok az oszcilláló mágnesezettség által indukált feszültséget rontanák le illetve egy
extra fázistolást eredményeznének. Teljes hatásuktól így sem tudunk megszabadulni, a
későbbiekben ezt is figyelembe kell venni. A mintatartó anyaga sárgaréz (CuZn39Pb3). A
vörösréznek kb. 4-es faktorral jobb a vezetőképessége, nagyobb érzékenység lenne elérhető, de a
méréseinkben fontosabb volt a sárgaréz vezetőképességének nagyjából hőmérsékletfüggetlensége. A rezonáns kör (L, C1, C2) ugyanolyan, mint amilyet az NMR kísérletekben
szokás használni. A detektáló tekercs ennek a rezgőkörnek a része, epoxy ragasztóval van a
mintatartó köré rögzítve a mechanikai instabilitások elkerülése végett. Általában 1 mm átmérőjű,
lakkozott vörösréz drótból készül, néhány menetből áll, tipikus induktivitása 1-20 µH, attól
függően, milyen Ω frekvencián kívánunk dolgozni. A C1 kondenzátor a detektáló tekerccsel
párhuzamosan van kötve, ezek alkotják a Ω -ás rezgőkört, amely a C2 kondenzátoron keresztül
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van az előerősítőre kötve. C2 segítségével illesztjük a rezgőkört az előerősítő 50 Ω -os
bemenetére. Mindkét kondenzátor hangolható és alkalmas mágneses térben illetve alacsony
hőmérsékleten való használatra (C1: 5-120 pF, Voltronics NMTM120 CEK, C2: 2-70 pF,
Voltronics NMTM70 CEK).
A kondenzátorokat a detektáló tekercs közelébe helyezve (a kriosztát belsejébe), a modulációs
frekvenciát (Ω ) kb. egy 2-es faktoron belül változtathatjuk a kondenzátorok hangolásával. Ha a
kondenzátorokat a mágnesen kívül helyezzük el, a hangolásba beleszámít a detektáló tekercstől a
C1 kondenzátorig vezető 50 Ω -os koaxiális kábel impedanciája, ezzel szemben sokkal
könnyebben lehet a kondenzátorokat cserélni, illetve bővíteni, a mérőfej kiszerelése nélkül. A
detektáló kör teljesítménye akkor a legjobb, ha a tekercs impedanciája LΩ ≈ 50Ω , hasonlóan az
NMR mérésben ismert szabályhoz [Clark et al., 1973]. Azért, hogy a berendezés mindig az
optimális rf modulációs frekvencián működjön, egy sorozat detektáló tekercs áll a
rendelkezésünkre (2-3, 7-9, 15-18, 20-24 MHz). A (mágnesen keresztül) földelt mintatartó és a
detektáló tekercs között minden összeszerelés alkalmával szignifikáns szórt kapacitás volt
megfigyelhető (akár 50 pF is, nagysága függ a tekercs menetszámától), ez azonban érdemileg
nem befolyásolta a mérést.
A rezgőkör egy 50 Ω -os bemeneti ellenállású, alacsony zajú előerősítőhöz (Analog Modules
322-6-50, 200 Hz-100 MHz, 40 dB erősítés, 380 pV / Hz bemeneti zaj) van illesztve, amit a
nagyfrekvenciás lock-in (SRS-844, 0,025-200 MHz, 5 nV / Hz zaj) követ, ez végzi a
fázisérzékeny detektálást illetve ez hozza létre az rf modulációt (chop). Hasonlóan az ESR
méréshez, ebben a mérésben is számítógép végzi el az adatgyűjtést illetve a szükséges
paraméterek változtatását (pl. mágneses tér, hőmérséklet). Az rf detektálás zaja, amennyiben a
kondenzátorok a mágnesben, a tekercs közelében vannak elhelyezve 1 nV / ∆f , ahol ∆f a
lock-in sávszélessége. Ez az érték nagyon közel van az elméletileg jósolt Johnson-zajhoz, amit
egy 50 Ω -os ellenálláson lehet mérni [Johnson, 1928]. A mérés zajára nincs befolyással a
1 L
, ahol R a tekercs ellenállása az adott Ω frekvencián 2.
rezgőkör jósági tényezője QRLC =
R C
A rezgőkör jósági tényezője a gyakorlatban néhányszor 10 (10-30). Ha pl. 10 MHz frekvencián
detektálunk, ez félértékszélességben 300 kHz-1 MHz, ezek alapján a lock-in sávszélessége a
meghatározó. A zajszintet az előerősítő kimeneti oldalának zaja határozza meg. Az rf rezkőkör

2

Nem egyezik meg az egyenáramú ellenállással, a tipikusan használt frekvenciákon az ellenállás értékének

számításakor figyelembe kell venni a skin-effektust.
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zaja 1 nV / ∆f , az előerősítő bemeneti saját zaja 380 pV / Hz . A százszoros erősítés után ez
kb. 150 nV / ∆f . A mérés közben a tekercshez közel elhelyezett kondenzátorok erős
hőmérsékletfüggése a rezgőkör minden hőmérsékleten való újrahangolását vonja maga után, ez
nagyban hátráltatja a mérés folyamatosságát. Amennyiben a mágnesen kívül helyezzük el
azokat, a zaj kb. 1,5-ös faktorral megnő, de ebben az elrendezésben az rf rezgőkör
elhangolódását csak a tekercs ellenállásának hőmérsékletfüggő változása okozza. A
kondenzátorok könnyű cserélhetősége (a mérőfej mozdítása nélkül) egy másik praktikus előnye
ennek az elrendezésnek, illetve eltávolításukkal a detektáló tekercs hagyományos ESR mérésben
modulációs tekercsként használható.
Az rf detektáló kör külső rádiófrekvenciás forrásoktól való szigetelése általános problémát
jelentett. A PIN dióda ugyanazzal a frekvenciával van meghajtva, mint amelyiken a detektálást
végezzük, ez jelenti a legfőbb zajforrást. Az egyik lehetséges megoldás az ilyen típusú zaj
elnyomására az rf modulációs frekvencia első felharmonikusának detektálása. Ez azonban erősen
lecsökkenti a mérhető jel nagyságát (a Fourier-komponensek amplitúdójának megfelelően), ezért
érdemesebb a külső zajforrások árnyékolása. Az előerősítő és a PIN dióda a működésükhöz
szükséges egyenáramú forrásokkal (zselés akkumulátor) együtt külön-külön fémdobozban
vannak elhelyezve (Faraday-kalitka), amelyek nagyon jó árnyékolást biztosítanak. Amennyiben
a kondenzátorok a mágnesen kívül vannak, az előerősítő fémdobozában kerülnek elhelyezésre. A
4.2. ábrán a kondenzátorokat körbevevő vékony folytonos vonal ezt szimbolizálja. A
fémdobozokba be- és kimenő koaxiális kábelek duplán árnyékoltak (Pasternack Enterprises,
PE3906). A hőmérőhöz illetve a fűtőellenálláshoz vezető drótok a mágnesen kívül és belül el
vannak szigetelve az rf detektáló körtől. A detektáló tekercs és a C1 kondenzátor egyik lába a
mágneshez van földelve, a mágnes az előerősítőn és a lock-in-on keresztül földelődik. A PIN
dióda szintén a lock-in kimenetén keresztül van leföldelve. A mikrohullámú híd többi része el
van szigetelve a földtől, ezt a hullámvezető elemek közé iktatott vékony mylar lapok
segítségével valósítottuk meg. A fent vázolt eljárás jól elnyomja a PIN dióda és a rezgőkör
közötti sugárzást illetve megakadályozza a földhurkok kialakulását. Az ezek után maradó,
sugárzásból származó felvett jel néhány 100 nV, ami a lock-in specifikációjában megadott, saját
be- és kimenete közötti áthallás nagyságrendjébe esik. Ez nem növeli meg a mérés zaját,
mágneses tértől független, konstans hátteret eredményez. Lehetőségünk van ezen háttér
elválasztására, erre azonban a legtöbb esetben nem volt szükség. Ezt a leválasztást két további,
alacsony frekvenciás lock-in-nal lehet megvalósítani (a nagyfrekvenciás lock-in X és Y
kimenetére is kell egy-egy), a mikrohullámú teljesítményt az rf moduláción túl, még egy
alacsony frekvenciával moduláljuk (f<1 kHz). Ezt a modulációt a mikrohullámú hídba épített,
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második PIN diódával tehetjük meg (Millitech PSP-28, kapcsolási idő: 10-90% 150 ns, 90-10%
20 ns). A két kisfrekvenciás lock-in-t illetve a lassú PIN diódát egy külső jelgenerátor hajtja meg
(triggereli). A kettős moduláció a mikrohullámú intenzitást, ezen keresztül a mérhető jel
nagyságát egy kettes faktorral csökkenti. A nagyfrekvenciás lock-in sávszélessége ezáltal megnő,
heterodin frekvencia-lekeverőként működik, a sávszélességet a két kisfrekvenciás lock-in
határozza meg. A mágneses tér modulációja (hasonlóan, mint a hagyományos ESR mérésben)
szintén a konstans háttér eltűnését eredményezi, ennek megvalósítása azonban további technikai
nehézségekbe ütközik, a tér modulációjához egy másik tekercsre van szükség, a hozzávezető
drótokat és magát a modulációs tekercset is le kell árnyékolni.

4.7. A berendezés működése, instrumentális fázistolás
Az LOD spektrométer elsődleges célja a T1 relaxációs idő meghatározása a hőmérséklet
függvényében, melyet a mágnesezettség változás fázisérzékeny detektálásával hajtunk végre. A
különböző elemek, úgymint koaxiális kábelek, PIN dióda, detektáló kör, hullámvezetők,
előerősítő mind jelentős fázistolást okoznak az rf meghajtás és a mért jel között. A
következőkben ismertetésre kerülő eljárás alapján a különféle elemek által okozott fázistolás
(instrumentális fázistolás) és a vizsgált minta fázistolása (mely a T1 információt hordozza)
szétválasztható. A nagyfrekvenciás lock-in fázistolása függ a frekvenciától, azonban időben
állandó, kevesebb, mint 20 3. Az instrumentális fázistolás frekvenciafüggése ~120/MHz. A 4.6.
ábrán ezt a fázisfüggését láthatjuk, a görbe úgy készült, hogy a rezgőkör behangolása után, stabil
hőmérsékleten felvettük különböző rf frekvenciákon az LOD jelet. A hőmérséklet az egyik
esetben 245 K (□), a másikban 267 K volt (○), a rezgőkört minden rf frekvencián újrahangoltuk
50 Ω -ra. A tesztanyagként használt Rb1C60 spin-rács relaxációs ideje 245 K-en T1=18,5 ns, 267
K-en T1=16,2 ns. A numerikusan illesztett fázistolás értékeket a frekvencia függvényében
ábrázolva kaphatjuk a fenti frekvenciafüggést. A stabil hőmérséklet garantálta, hogy a T1
relaxációs idő a mérés közben nem változott.

3

Bővebb információk a lock-in gépkönyvében találhatóak, mely elektronikus formában elérhető a

http://www.thinksrs.com/products/SR844.htm címen.
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4.6. ábra Az instrumentális fázistolás frekvencia függése. Az LOD spektrumok Rb1C60-on
készültek 245 K (□) illetve 267 K-en (○).

A fenti ábrából látható, hogy a gondos hangolás ellenére az rf frekvenciát egy hőmérsékletfüggő
mérés során végig állandó értéken kell tartani. A két görbe különböző koaxiális kábel
összeállítással készült, ez magyarázza az eltérést. A mérés során (legalábbis egy
hőmérsékletfüggő mérés alatt) a koaxiális kábelek cseréje, azaz a hosszak változtatása nem
megengedhető, mert ez lehetetlenné teszi a kiértékelést. A fénysebesség a kábelben kb. 2•108
m/s, ~10 MHz-en a hullámhossz λ = c / f = 20 m, fázisban ez felel meg 3600-nak, ami azt jelenti,

hogy már egy 20 cm-rel hosszabb koaxiális kábelen is 3,60 fáziseltérés adódik. A koaxiális
kábeleket felcímkéztük, mindig ugyanarra a helyre kerül ugyanaz a kábel. A kábelek hosszából
illetve az egyéb rf elemeken adódó fázistolásból elvileg számolható az instrumentális fázistolás,
de nehézségekbe ütközik pl. a PIN diódán eső rész kimérése. Sokkal egyszerűbb módszer ismert
relaxációs idejű mintához kalibrálni a detektáló kört.
A lock-in frekvenciastabilitása 5 ppm. Az 50 Ω -ra hangolt detektáló kör fázistolása a hangolás
pontosságától függ. A hangoláshoz az rf detektáló körről visszaverődő jelet hasonlítjuk össze egy
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rezisztív 50 Ω -ról visszaverődött jellel, melyhez 1800-os hibrid-T-t használunk (MA-COM,
Model HH-107, 2-200 MHz). Ez limitálja a berendezésünk alsó működési frekvenciáját, 2 MHz
alatt nem tudjuk a detektáló kört hangolni, az LOD mérés kiértékelése nem kivitelezhető. A
hangolási eljárás elterjedt módszer NMR mérésekben. A hangolást megkönnyítendő kapcsolókat
építettünk a PIN dióda és az előerősítő dobozára, ezekkel lehet a 4.7. ábrán szereplő két
üzemmód között váltani, anélkül, hogy a koaxiális kábeleket cserélni kellene.
Hangolás

Mérés

Rezisztív 50 Ohm

180
Lock-in in

0

T

Detektáló kör

PIN

Lock-in out

Lock-in out

Detektáló kör
+ előerősítő

Lock-in in

4.7. ábra Az rf rész sematikus vázlata a detektáló kör hangolása illetve mérés közben.

A hőmérséklet változtatása után a detektáló kört mindig újra kell hangolni, ezt ± 0,5% -os
pontosságon belül kényelmesen megtehető. A rezgőkör frekvencia függő impedanciája és a
fázistolás a lock-in segítségével könnyen felvehető. Ez alapján látható, hogy a rezgőkör
impedanciájának az 50 Ω -tól való ± 0,5% -os eltérése az instrumentális fázisban ± 10 -os

fázisbizonytalanságot eredményez. Ez és a lock-in két csatornája közötti ± 10 -os
fázisbizonytalanság együtt adja az LOD spektrométer szisztematikus hibáját, ami ± 2 0 .
Numerikusan kiértékelve az kapjuk, hogy ez a hiba akkor minimális, ha 0,8〈ΩT1 〈1,2 , ekkor
∆T1 T1 ≈ 13% . A numerikus kiértékelés során az instrumentális fázist, mint bemenő paramétert
± 2 0 -kal megváltoztattuk és néztük a két értékhez tartozó T1-eket. Ezen T1 értékek különbsége
látható a 4.8. ábrán, az ΩT1 függvényében. A tesztanyagként használt Rb1C60 spin-rács
relaxációs ideje a T=50-300 K-es tartományban 13,2 ns és 46 ns között változik, a
hőmérsékletfüggő mérést két különböző frekvencián végeztük el, Ω / 2π = 2,9 MHz és 7,49
MHz. Az ΩT1 ≈ 1 feltétel, mely a szisztematikus hibát minimalizálja, jó egyezésben van a
korábban vázolt egyszerű képen alapuló várakozással (csak akkor lehet T1-et mérni, ha a lock-in
mindkét csatornájában (u és v) mérhető feszültség van, azok kb. megegyeznek, u / v ≈ 1 , ennek
megfelelően kell az Ω frekvenciát kiválasztani).
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4.8. ábra A T1 mérés relatív hibája, a pontok a Rb1C60 tesztanyagokon végzett mérésekből
származnak. A hőmérsékletet 30 és 300 K között változtattuk, ezáltal változott a T1.

Az instrumentális fázistolás meghatározása ismert relaxációs idejű mintán végezhető el.
Berendezésünket a Rb1C60-nal teszteltük, melyen a spin-rács relaxációs idő (T1) és a kis
mágneses térben (0,127 T, 3,5 GHz) mért ESR vonalszélességből származó T2 relaxációs idő
megegyezik. Az alacsony terű mérést a későbbiekben ismertetésre kerülő koaxiális mérőfejben
végeztük.
A PIN dióda 1,5 ns-os (10-90 %) kapcsolási ideje limitálja a mérhető T1 értékét, T1 ≥ 2ns . A
másik korlátot, T1 ≤ 80ns , a legalacsonyabb rf modulációs frekvencia ( Ω / 2π = 2 MHz) adja (az
ΩT1 ≈ 1 feltétellel együtt).
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4.8. Tesztmérések a Rb1C60 fullerid polimeren
A továbbiakban a Rb1C60-on végzett méréseinket fogom ismertetni, az adott anyagon való
vizsgálat hűen mutatja az LOD spektrométer előnyeit illetve alkalmazhatóságának korlátait. A
Rb1C60 normál állapotban (50 K felett) elektromosan vezető alkáli fullerid polimer [Jánossy et
al., 1997]. Az ortorombos szerkezetű Rb1C60 párhuzamosan futó, töltéssel rendelkező fullerid
láncokból áll [Stephens et al., 1994]. Alapállapotban antiferromágneses szigetelő (TN=35 K). A
Neél hőmérséklet felett egy fokozatos szigetelő-fém átmenet zajlik le, erős 3D fluktuációkkal,
mely egészen 50 K-ig megfigyelhető. 50 K felett egy gyengén vezető normál fém. A vizsgált
minta kb. 20 mg tömegű, laza por állapotban volt, melyet egy 10 mm magas teflon hengerbe
töltöttünk. A mintatartó átmérője 8 mm. A kör keresztmetszetű hullámvezető külső átmérője 9
mm, erre tekertük rá a detektáló tekercset, melynek menetszáma N=13. A tekercs induktivitása
L=1 µH. A tekercset a hullámvezetőre kívülről kétkomponensű ragasztóval rögzítettük. A
mintának a detektáló tekercsre vonatkoztatott kitöltési tényezője k=0,016. A Rb1C60 spin
szuszceptibilitása, χ~10-3 emu/mól, nagyjából hőmérséklet-független [Chauvet et al., 1994].
Szobahőmérsékleten T1~T2~13,2 ns. Az rf modulációs frekvencia Ω =7,49 MHz 4. A (4.3)
egyenletből V=70 nV adódik a mérhető feszültségre. A mért érték ezzel nagyon jó egyezésben
van, 100 nV.
A 4.9. ábrán a Rb1C60-on mért LOD spektrumokat láthatjuk 60 és 290 K-en, az rf modulációs
frekvencia 2,9 MHz volt.

4

Az ΩT1 ≈ 1 feltétel 12 MHz-et ad optimális frekvenciának ilyen relaxációs idő mellett, a mérést azonban úgy kell

megtervezni, hogy az egész hőmérsékleti tartományban ezen feltétel közelében legyen.
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LOD jel (a.u.)
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4.9. ábra Rb1C60-on fázisérzékenyen detektált LOD spektrumok. A mikrohullámú frekvencia
35,4 GHz, Ω 2π = 2,9 MHz. A fáziskülönbséget a hőmérsékletfüggő T1 relaxációs idő
okozza. (folytonos vonal: a lock-in X csatornája, fázisban, szaggatott vonal: a lock-in Y
csatornája, 900-os fázisban). [Murányi et al., 2004]

Az LOD spektrumokat a korábban kifejtett instrumentális fázistolással visszakorrigáltuk. A két
csatornából képzett arányok: v/u=0,25 és v/u=0,84 290 K-en illetve 60 K-en. Az egyszerű kép
alapján (v u = ΩT1 ) ez T1=14 illetve 46 ns-nak felel meg.
A 4.10. ábra az LOD spektrumok alakjának megváltozását mutatja az rf modulációs frekvencia
megnövelésekor. Amennyiben a vonalszélességnél ( ∆B = 1 γ eT2 ) nagyobb frekvenciát
választunk ( Ω〉1 T2 ), a v u = ΩT1 összefüggés már nem érvényes, a jelalak torzul. A megjelenő
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oldalsó jelek nem a minta fizikai tulajdonságaiból származnak, a jelenség oka az amplitúdó
modulált mikrohullámú teljesítményben keresendő. Amennyiben egy ω frekvenciájú jelet Ω
frekvenciával modulálunk, a végeredményben megjelenik a moduláció Fourier-sora. Ennek
megfelelően a mintára bocsátott mikrohullámú sugárzás többé már nem “monokromatikus”, az
addíciós tételeknek megfelelően megjelenik a spektrumban ω − Ω illetve ω + Ω frekvenciájú
komponens is. A magasabb rendű felharmónikusok szintén megfigyelhetőek.

LOD jel (a.u.)

2.9 MHz

1.274

15.9 MHz

1.276

1.278

1.280

1.282

1.284

1.286

Mágneses tér (T)

4.10. ábra Rb1C60-on fázisérzékenyen detektált LOD spektrumok. A mikrohullámú frekvencia
35,4 GHz, Ω 2π = 2,9 MHz és 15,9 MHz. (folytonos vonal: a lock-in X csatornája, fázisban,
szaggatott vonal: a lock-in Y csatornája, 900-os fázisban, pontozott vonal: a Bloch-egyenletek
numerikus megoldása, fit) A görbéket a jobb láthatóság érdekében eltoltam egymáshoz
képest. [Murányi et al., 2004]
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ESR jel (a.u.)

Ezen megfigyelés igazolására szolgál a 4.11. ábra, melyen hagyományos ESR spektrum látható,
illetve ugyanazzal a technikával felvett jel, azzal a különbséggel, hogy bekapcsoltuk a PIN
diódát.

60 MHz

1.272

1.276

1.280

1.284

Mágneses tér (T)

4.11. ábra Rb1C60-on készült ESR spektrumok, T=255 K (felső ábra: PIN dióda kikapcsolva,
alsó ábra: PIN dióda 60 MHz-cel meghajtva)

Az alsó ábrán jól megfigyelhetőek az alapharmónikusoknak megfelelő jelek (nyilakkal
jelölve, ω ± Ω ). A két oldalsó jel távolsága a központi vonaltól a hω = γ e B0 feltétellel átskálázva
pont 60 MHz-et ad frekvenciában. A két oldalsó jel amplitúdója azért nem egyezik meg, mert a
két frekvenciához más-más hullámhossz tartozik a hullámvezetőben, más szóval a két
frekvenciának nem ugyanaz a diszperziós relációja (különböző frekvenciához különböző
állóhullámkép tartozik a hullámvezetőben).
A 4.10. ábrán látható illesztett görbéket az illesztő program ezen tulajdonságot figyelembe véve
számolja. A numerikus szimuláció során minden mágneses tér értékhez tartozó pontot
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figyelembe veszünk, minden értékhez megoldjuk numerikusan a Bloch-egyenleteket, az ebből
kapott görbével közelítjük a mért spektrumokat.
A 4.12. ábrán a Rb1C60 relaxációs idejének hőmérsékletfüggése látható. A mérést 35,4 GHz-es
mikrohullámú frekvencián végeztük el, két különböző rf modulációs frekvenciával, Ω / 2π =2,9
MHz és 7,49 MHz. A T1 értékeket a fentebb vázolt numerikus kiértékelés segítségével
határoztuk meg, a mérés hibája a szisztematikus hibából származik, ez adja az ábrán a hibákat.
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4.12. ábra A Rb1C60 spin-rács relaxációs idejének hőmérsékletfüggése Ω 2π = 2,9 MHz (■)
és 7,49 MHz-en (○), 35,4 GHz mikrohullámú térben. A T2 relaxációs időt (▲) ESR mérésből
határoztuk meg alacsony mágneses térben (3,5 GHz). [Murányi et al.,2004]

A T2 relaxációs időt 3,5 GHz-es mikrohullámú térben (0,127 T), ESR vonalszélességből
határoztuk meg ( ∆B = 1 γ eT2 ). A Rb1C60 részlegesen kiátlagolt g-faktor anizotrópiája [Jánossy et
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al., 1997], [Rahmer et al., 2001] nagyobb terekben a vonalat kiszélesíti, emiatt ha a valódi T2

relaxációs időt akarjuk tudni, a mágneses térfüggő résztől meg kell szabadulni, ezt a
legkönnyebben úgy tehetjük meg, ha majdnem 0 T térben mérünk. Másik közvetett lehetőség
erre, ha több térben megmérjük a vonalszélességet és abból számoljuk a térfüggetlen részt. A
4.10. ábrán a T1 adatok a fentebb említett instrumentális fázistolás levonása után kerültek
ábrázolásra. Az instrumentális fázistolást abból a feltevésből határoztuk meg, hogy 290 K-en
T1=T2. Az ilyen módon meghatározott T1 adatok nagyon hasonlóak 2,9 és 7,49 MHz-en,
miközben T1 kb. egy hármas faktort változik 290 és 60 K között. A két relaxációs idő 150 K
felett a mérési pontosságon belül megegyezik, hasonló hőmérsékletfüggést mutat, de ezen
hőmérséklet alatt egy kis eltérés mutatkozik. Az instrumentális fázistolás hőmérsékletfüggése
kizárható, mivel ez a különböző frekvenciákon más függést eredményezne. Az instrumentális
fázistolás az egész hőmérséklet-tartományban ugyanaz. A 150 K alatti eltérés magyarázata a
fémekben gyakran feltételezett T1=T2 egyenlőség sérülése. Ez a feltételezés csak köbös
szimmetriával rendelkező anyagokra igaz [Yafet, 1963], míg a Rb1C60 egy kvázi egydimenziós
vezető polimer anizotróp tulajdonságokkal.
A két relaxációs idő a hőmérséklet csökkenésével növekszik a 290-50 K-es tartományban,
ahogyan ez hagyományos fémekben történik [Elliott, 1954]. A két mennyiség az 50-35 K-es
tartományban visszafordul, a 3D-s rendeződés [Jánossy et al., 1997] hőmérséklete felett. A spinspin relaxációs idő 50 K alatti visszafordulása korábbi mérések alapján a 3D-s spinsűrűséghullám átalakulás előjelének tekinthető fluktuációkból adódik. A spin-rács relaxációs idő direkt
mérése azt mutatja, hogy a fluktuációk lelassulása a relaxációs idő csökkenését okozza. Ez
megerősíti azt a korábbi feltételezést, hogy az ESR vonal kiszélesedését a fluktuációk okozzák a
35-50 K-es hőmérséklet-tartományban.
A tesztanyagként használt Rb1C60-at megpróbáltuk 9 GHz-en is megmérni, azonban 60 K
környékén a minta vezetőképessége erősen hőmérsékletfüggővé válik, nem volt lehetséges a
csatolás pontos beállítására, a mikrohullámú teljesítmény minimális változása is erősen
változtatta a minta hőmérsékletét, ezáltal az üreg rezonanciája is változott.

4.9. Alkalmazhatóság, kitekintés
Doktori értekezésem 4. fejezetében az LOD-ESR berendezés működéséről írtam. A berendezés
segítségével lehetővé válik a rövid relaxációs idejű anyagok, tipikusan fémek relaxációs idejének
tanulmányozása a 2-300 K hőmérséklet-tartományban. A berendezés erőssége olyan anyagok
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vizsgálatánál mutatkozik meg, ahol pl. a vezetési elektron spin rezonancia vonalszélessége nem
az elektronok relaxációját mérni. Másik érdekes alkalmazási lehetőség a szupravezetők területe.
Szupravezető fázisban a relaxációs idő hőmérsékletfüggése a 2. fejezetben ismertetett modell
alapján számolható [Yafet, 1983]. A modell csak a termikusan gerjesztett normál gerjesztéseket
veszi figyelembe, a mágneses tér hatását (vortexek kialakulása, a mágneses tér által gerjesztett
normál gerjesztések) nem tárgyalja. A módszer lényegéből fakadóan mágneses térben elvégzett
kísérletek új indikációt adhatnak az elméleti kutatásoknak is. A doktori munkám lényeges részét
képezte a MgB2 szupravezető vizsgálata, melyet az LOD-ESR berendezéssel is vizsgáltunk. Az
elektronok relaxációs idejének szupravezető fázisban való vizsgálatára a MgB2 nem a legjobb
példa. Bonyolult Fermi-felülete és, még az elméleti modellekben nem kezelt mágneses térfüggés
nem teszi ideális alannyá. Az elektron relaxációs idő tanulmányozásához célszerű egyszerűbb,
izotróp rendparaméterrel rendelkező szupravezető anyagot választani, ahol magának a
szupravezetés megjelenésének az elektron relaxációs időre gyakorolt hatását tanulmányozhatjuk.
Ilyen anyag lehet pl. a K3C60 [Nemes et al., 2000], melynek ráadásul magasabb az átalakulási
hőmérséklete (Tc=19 K). Laborunkban az elérhető hőmérséklet alsó határa 2-3 K között van. A
MgB2 kisebb szupravezető gapjének értéke 11 K. A magasabb átalakulási hőmérésklet arra ad
lehetőséget, hogy “mélyebben” pillantsunk a szupravezető állapotba.

I. Tézispont

Longitudinális detektálású elektron spin rezonancia berendezést építettem 9, 35 és 75 GHz
frekvenciájú gerjesztéssel. A megépített berendezés segítségével lehetővé vált az elektronok
spin-rács relaxációs idejének közvetlen mérése a 2 és 80 ns közötti tartományban, 2 és 300 K
között. A mérőfejek lehetővé teszik az ESR mérést illetve a longitudinális detektálást. A
berendezést ismert spinrelaxációjú Rb1C60 fullerid polimeren teszteltem.
Murányi, F., F. Simon, F. Fülöp, A. Jánossy, J. Magn. Res. 167, 221 (2004)
Simon, F., F. Murányi, cond-mat/0409051 (2004)
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5. Mérési eredmények
Ebben a fejezetben az általunk végzett méréseket ismertetem. A mérésekből levonható
következtetések illetve azok más mérési eredményekkel való összevetése a következő fejezetben
található.

5.1. Vizsgált minták I.
A vezetési elektron spin rezonancia a spin szuszceptibilitás ( χ s ) illetve normál fémekben a spinrács relaxációs ráta (1 T1 ) meghatározására szolgál [Yafet, 1963]. A mechanizmus, amely a spinrács relaxációt okozza, ugyanaz, mint ami a momentum relaxációért felelős. Magas
hőmérsékleten mindkettő a fononokhoz kapcsolódik, míg alacsony hőmérsékleten a
szennyezőkön való szórás a kiváltó ok. A szupravezetők kevert állapotában a vezetési elektron
spin rezonancia a vortexek belsejében lévő normál állapotú elektronokon illetve a szupravezető
fázisban a gapen (véges hőmérsékleten) átgerjesztett részecskéken figyelhető meg. Meglepő
módon az első, MgB2 poron végzett méréseink azt mutatták, hogy a normál fázis vezetési
elektron spin rezonanciáját is megfigyelhetjük, jóval a porok ellenállásából illetve
mágnesezettségéből meghatározott kritikus tér alatt (Hc2 ~ 16 T, [Bud’ko et al., 2001, Phys. Rev.
B]). Az eredmények arra engednek következtetni, hogy a MgB2 kritikus mágneses tere erősen
anizotróp, függ a mágneses tér és a kristálytani irányok egymáshoz viszonyított helyzetétől.
Az elsőként vizsgált minta azok közül származik, amelyen Bud’ko et al. bór izotópeffektus
méréseket végeztek [Bud’ko et al., 2001, Phys. Rev. Lett.], csak 11B izotópot tartalmaz (Tc ~
39,2 K). Az eredeti minta kb. 100 µm-es nagyságú, összeragadt apróbb szemcsékből állt. Ezeket
egy mozsárban összetörtük, melynek eredményeképpen az átlagos szemcseméret 0,5 és 5 µ m
közé esett. Annak érdekében, hogy a szemcsék ne ragadjanak újra össze, az ESR számára nem
érzékelhető (ESR néma) vákuumzsírral illetve ón-dioxiddal (SnO2) kevertük össze. A
szemcseméret csökkentése illetve az újbóli összeragadás megakadályozása azért fontos, hogy az
érzékenység minél nagyobb legyen. A mikrohullámú behatolási mélység nagyon kicsi, a minta
felület/térfogat arányának növelésével az ESR számára „látható” mintamennyiség növelhető. Ez
az eljárás nem befolyásolta a minta szupravezető tulajdonságait, sztatikus mágnesezettség
mérések (SQUID) megerősítették, hogy az átalakulási hőmérséklet mágneses térfüggése (Tc(H)),
az átalakulás szélessége, és a leárnyékolás nem változott meg az eljárás során.
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Az ESR méréseket ezen a mintán 9, 35, 75, 150 és 225 GHz-en végeztük el (a megfelelő
mágneses terek: 0,33, 1,28, 2,7, 5,4 és 8,1 T). A spin szuszceptibilitás mérését egy 9 GHz-es,
kereskedelmi forgalomban kapható berendezésben végeztük (Bruker ESP 300), melyet rézszulfáthoz (CuSO4•5H2O) kalibráltunk. A 9 GHz-es spektrométerben egy nagy jósági tényezőjű
mikrohullámú üreg található, melyben az irreverzibilitási vonal alatt a moduláció által keltett
vortexzaj lehetetlenné teszi a mérést [Jánossy et al., 1992]. A 3. fejezetben leírt nagyterű ESR
spektrométer (35 GHz és magasabb frekvenciák) nem tartalmaz mikrohullámú üreget, itt a
vortexzaj nem jelentkezik. A MgB2 g-faktorát két referenciához, difenil-pikril-hidrazilhoz
(g=2,0036) és Mn:MgO-hoz (g=2,0009) kalibráltuk.

5.2. Hc2 anizotrópia
A vezetési elektron spin rezonancia 9 GHz-en és 500 K hőmérséklet felett antiszimmetrikus
abszorpciós derivált Lorentz-jelalakot mutat, ami a homogén mikrohullámú gerjesztés és a
relaxációs kiszélesedés jele (5.1. ábra, belső). A minta g-faktora 40 K-en, 9 és 35 GHz-en is
g=2,0019±0,0001. 300 K-en 9 GHz-en a g-faktor g=2,001±0,001. A vezetési elektron spin
rezonancia intenzitása 450 és 600 K között hőmérséklet-független, a spin szuszceptibilitás értéke
χ S = (2,0 ± 0,3) × 10 −5 emu/mól. Elhanyagolható elektron-elektron korrelációt feltételezve a
Fermi-felületen az állapotsűrűség értéke 0,6 állapot/eV, ami a sávszerkezet számolásokból kapott
értékkel nagyjából megegyezik [Kortus et al., 2001]. Alacsonyabb hőmérsékleten a szemcsék
12
mérete (~5 µm) összemérhetővé válik a behatolási mélységgel, δ = (ρ πµ0 f ) , a vezetési
elektron spin rezonancia intenzitása csökken. Az előbbi kifejezésben ρ a MgB2 fajlagos
ellenállása, µ 0 a vákuum mágneses permeabilitása, f pedig az ESR frekvencia. 40 K-en az
intenzitás értéke 25 % -a a magas hőmérsékleten megfigyelhetőnek, ami jó egyezésben van
azzal, hogy az ellenállásból származó behatolási mélység értéke csökken. Ez látható az 5.1.
ábrán. A magas hőmérséklet-tartományban, amíg a behatolási mélység kisebb, mint a
szemcseméret, a mintának nem a teljes részéből kapjuk az ESR jelet. A 9 GHz-en számolt
behatolási mélység 300 és 40 K-en δ = 1,6 és 0,3 µm, melyhez ρ értékét ellenállásmérésekbő l
vettük [Canfield et al., 2001].
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5.1. ábra A vezetési elektron spin rezonancia vonalszélessége 9 GHz-en a hőmérséklet
függvényében.

A

folytonos

vonal

az

ellenállás

hőmérsékletfüggését

mutatja.

Az

ellenállásméréshez használt összepréselt minta ugyanabból a mintából származik, mint amin
az ESR méréseket végeztük. A belső ábra az ESR jel 500 K-en. [Simon et al., 2001]

400 K alatt eltérések mutatkoznak az antiszimmetrikus vonalalaktól. A legtöbb esetben a mért
görbéket egy abszorpciós és egy diszperziós Lorentz-jellel lehetett szimulálni, a két szimulált
görbe intenzitásaránya hőmérsékletfüggő. A vonal intenzitását a két szimulált görbe
intenzitásának összege adja. Az intenzitás hőmérsékletfüggése az 5.1. ábrán látható. A Lorentzjelalak a homogén kiszélesedés jele, ebben az esetben a vonalszélesség a következőképpen
adható meg: w = 1 γ eT1 , ahol γ e az elektron giromágneses faktora, T1 pedig a spin-rács
relaxációs idő. Az elektron átlagos szabad úthossza, l kb. 0,06 µm 40 K-en [Canfield et al.,
2001], így l << δ és a szokásos szkin-effektus határozza meg a gerjesztést. 40 K-en a spinek
12
átlagos szabad úthossza [Winter, 1970] δ eff = 1 3v F (T1τ ) ≈ 4 µm, ami összemérhető a

szemcsemérettel, a vezetési elektronok mágnesezettsége homogénnek tekinthető. Alacsony
hőmérsékleteken (40 K közelében) van egy mágneses tér-független maradék vonalszélesség, a
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hőmérsékletet növelve a vonalszélesség előbb gyorsan nő, majd 450 K környékén van egy széles
maximum. 9 GHz-en a vonalszélesség 40 K-en mért értéke w=15 G. Ugyanezen hőmérsékleten,
de 225 GHz-en mérve a vonal inhomogén és kb. 35 G-ra szélesedik ki. A vonalszélesség
hőmérsékletfüggő járuléka mágneses tér-független, a 40 K-en mért “maradék” vonalszélesség
térfüggő, azonban minden hőmérsékleten ugyanaz az érték. A MgB2 g-faktora (g=2,0019) közel
van a szabad elektron g-faktorához (g=2,0023), ahogyan az könnyű fémekben várható [Yafet,
1963]. A vonalszélesség ( ~ 1 T1 ) hőmérsékletfüggő része 200 K alatt skálázható az ellenállás
hőmérsékletfüggésére, mindazonáltal a 450 K-nél megfigyelhető maximumhoz nincs hasonló
viselkedés a tiszta fémek között.
A szupravezető átalakulási hőmérséklet alatt (Tc) a vezetési elektron spin rezonancia drámaian
megváltozik, ahhoz képest, amit a normál állapotban figyelhettünk meg. Az 5.2. ábrán a
különböző frekvenciákon felvett vezetési elektron spin rezonancia spektrumok láthatóak a
normál állapotban, 40 K-en illetve a szupravezető állapotban, 5 K-en. 35 GHz-en (1,28 T)
minden hőmérsékleten csak egy vonal figyelhető meg. Az a) és d) ábrákat összevetve látható a
hőmérsékletfüggő diamágneses eltolódás. A vonal ezen túl még ki is szélesedik, de ez kb. 3-szor
kisebb, mint az eltolódás. Az irreverzibilitási határ alatt (Tirr.=31 K 1,28 T mágneses térben) a
mágneses tér mintába való behatolása hiszterézist mutat, a rezonancia helye és szélessége függ a
mágneses tér növelésének (illetve csökkentésének) irányától és annak sebességétől. Magasabb
frekvenciákon, 2,7 T mágneses tér felett a vezetési elektron spin rezonancia felhasad két vonalra,
ez jól megfigyelhető az 5 K-es spektrumokon (e) és f)). Az egyik vonal helye megegyezik a
normál állapotban mért jel helyével, ez arra utal, hogy a minta bizonyos része normál állapotban
van, a kritikus mágneses tér (Hc2) értéke a szemcsék orientációjától függ, vannak köztük olyan
irányítottságú szemcsék, melyekben Hc2 < 2,7 T.
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5.2. ábra A MgB2-on felvett vezetési elektron spin rezonancia spektrumok különböző
frekvenciákon a normál állapotban (T=40 K) (a,b,c) illetve 5 K-en (d, e, f). 1,28 T mágneses
térben, 5 K-en az egész minta szupravezető állapotban van. Nagyobb mágneses terekben a
szupravezető komponenst nyilakkal jelöljük (e) és f)). A folytonos illetve szaggatott vonal a
mért spektrumra illesztett két Lorentz-függvényt jelöli. [Simon et al., 2001]

A diamágneses eltolódás hőmérsékletfüggését 35 GHz-en az 5.3. ábra mutatja. A diamágneses
eltolódást a 40 K-en felvett spektrumhoz képest mérjük, ∆H 0 (T ) = H 0 (T ) − H 0 (40 K ) . H 0 (T ) a
rezonancia teret jelöli. Ezen eredményeinket SQUID-del mért mágnesezettséggel vetettük össze,
mely eredmény szintén az 5.3. ábrán látható.
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5.3. ábra A vezetési elektron spin rezonancia helyének eltolódása a hőmérséklet
függvényében (■: növekvő térben felvett spektrum, ○: csökkenő térben felvett spektrum) 35
GHz-en. A folytonos vonal az 1,28 T mágneses térben, térben lehűtött (FC), SQUID-del mért
mágnesezettséget mutatja. [Simon et al., 2001]

A diamágneses eltolódás ( ∆H 0 (T ) ) és a mágnesezettség ( M (T ) ) között lévő kapcsolat
(nagyjából megegyeznek) azt támasztja alá, hogy szupravezető állapotban figyeltük meg a
vezetési elektron spin rezonanciát.
Az 5.2.e és 5.2.f ábrán látható spektrumok alakját a szemcséről szemcsére változó diamágneses
leárnyékoló tér okozza. A spektrumok Tc alatti felhasadása nem magyarázható a vortexmagok
közötti mágneses tér változásával (a mágneses tér a vortex közepén véges, a köztük lévő
szupravezető tartományban lecsökken). A vezetési elektron spin rezonancia nem szélesedik ki az
ilyen rövid távú mágneses tér változások esetén, nem úgy, mint az NMR spektrum. A vezetési
elektronok a szabad úthosszuknak megfelelő térfogatot kiátlagolják, NMR-ben a magok csak a
lokális mágneses tereket látják. Az elektronok a T1-nek megfelelő távolságokig (40 K-en kb. 4
µm) eldiffundálnak és csak egy rezonancia jelentkezik, amelynek helye az állapotsűrűséggel
súlyozott lokális rezonancia terek átlaga [de Gennes, 1966].
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2.7 T mágneses térben (5.2.e ábra) a spektrum egyik része nem tolódik el a normál állapothoz
képest, a jel ezen része a minta olyan szemcséiből jön, amelyek normál állapotban vannak, azaz
vannak olyan szemcsék, melyekben a kritikus tér (Hc2) értéke 5 K-en kisebb, mint 2,7 T. A
spektrum magasabb tér felé tolódott része a szupravezető állapotban lévő szemcséknek
feleltethető meg, azon hasonlóságok alapján, mint amelyek 1,28 T mágneses térben figyelhetőek
meg, úgymint a hőmérsékletfüggő diamágneses eltolódás és kiszélesedés a szupravezető
átalakulási hőmérséklet (Tc) alatt. A diamágneses eltolódás ( ∆H 0 ) értéke növekvő mágneses
térben egyre kisebb lesz, követve a szupravezető mágnesezettséget, T=2,5 K hőmérsékleten
∆H 0 = 25, 9, 5 G a mágneses térnek (rendre 2,7, 5,4, 8,1 T) megfelelően. Mindezek alapján
megállapítható, hogy a felfelé tolódott vonal olyan szemcsékből származik, melyekben az
irányítottságtól függő kritikus mágneses tér, Hc2 értéke nagy. Ahogyan a külső mágneses teret
növeljük, a szupravezető fázisból származó vezetési elektron spin rezonancia intenzitása csökken
a normál állapot intenzitásához képest. Ebből számolhatjuk a kritikus tér (Hc2) minimumát,
melyre ~2 T adódik. A kritikus tér értékére más mérésekből [Bud’ko et al., 2001, Phys. Rev. B]
~16 T adódik, a szemcsék irányítottságától függően Hc2 ezen értékek között változik.

5.3. Vizsgált minták II.
Az előzőekben ismertetett vezetési elektron spin rezonancia mérések után újabb mintákon
sikerült méréseket végeznünk kisebb mágneses terekben [Simon et al., 2003], köszönhetően a
3.és 4. fejezetben leírt koaxiális mérőfejnek, melyek a MgB2 tulajdonságainak vizsgálatakor
érdekesek lehetnek. A mérések során vizsgáltuk a vezetési elektronok spin szuszceptibilitását
( χ S ) mind a normál, mind a szupravezető állapotban. A spin szuszceptibilitást a szupravezető
állapotban nem vezetési elektron spin rezonanciával szokás mérni, ez az első alkalom, hogy ezt
valaki erre használta. Az általunk mért minták több helyről származnak. A Minta1 99,99%-os
tisztaságú, a B izotópok természetes arányának megfelelő anyagból készült. Minta2 és Minta3
tiszta 11B izotópból készült. Kémiai vizsgálatok, a nagy normál állapotú vezetőképesség és a
keskeny vezetési elektron spin rezonancia az átalakulási hőmérsékletnél a minták tisztaságát
bizonyítja. A minták minősítéséről bővebben Riberio et al. közleményében [Riberio et al., 2002]
olvashatunk. Minta2 ugyanaz, mint amit az első ESR mérésekhez használtunk, a további munka
során ezt a nevet kapta. A minta előkészítése során a szemcseméretet még jobban le kívántuk
csökkenteni a mikrohullámú inhomogenitások elkerülése érdekében. A kezdeti anyagból 1 µ mnél kisebb méretű szemcséket válogattunk ki. Ezt először egy kis mozsárban kézzel aprítottuk
tovább, majd az így nyert port izopropanolban ülepítettük és 1:1 tömegarányban összekevertük
(szintén finom por állapotú) SnO2-vel. További ülepítéssel, centrifugálással és szűréssel a
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nagyobb szemcséket elkülönítettük. Az SnO2-vel való keverés (mely anyag szigetelő) fontos,
hogy megakadályozzuk a MgB2 szemcsék összeragadását. Az összeragadt, nagyobb szemcsék
egyrészt nagy örvényáramok kialakulását eredményezik, amely csökkenti a mikrohullámú
intenzitást, illetve lecsökken az ESR számára látható anyag mennyisége. Mikroszkópos
felvételek segítségével megállapítható, hogy az eljárás 0,5 µ m-nél kisebb szemcseméretet
eredményez. Az ESR számára előkészített illetve az eredeti anyagon végzett SQUID mérések
megerősítették, hogy az eljárás során a minta szupravezető tulajdonságai nem változtak. Az így
elkészített porokat végül epoxy gyantába kevertük az ESR mérésekhez. Az alacsony mágneses
terű mérések (0,14, 0,34, 1,28 T) 3,8, 9,4 és 35 GHz-en készültek. A legelső mérésekhez
hasonlóan ezeken a mintákon is végeztünk nagy terű ESR méréseket, melyek a korábban
leírtaknak megfelelnek, a kritikus mágneses tér minimális értéke ( H cmin
2 ) valahol 2,7 T alatt van.
A MgB2 szuszceptibilitásának méréséhez o-KC60-at használtunk referenciaként, melynek
intenzitása hőmérséklet-független [Bommeli et al., 1995]. A KC60 port hozzákevertük a MgB2hoz. A 9 GHz-es intenzitásméréseket nem csak a saját fejlesztésű koaxiális mérőfejben, hanem
kereskedelmi forgalomban is kapható (Bruker Elexys E300, Lausanne) spektrométeren is
elvégeztük, ahol minden instrumentális paraméter kézben van tartva. A KC60 referenciával,
illetve anélkül végzett mérések jó egyezésben vannak, a referencia nem befolyásolja az általunk
vizsgálni kívánt anyag tulajdonságait. Második referenciaként CuSO4 • 5 H2O –et használtunk
9,4 GHz-en, szintén a mérési eredményeink megerősítéséhez.

5.4. Vonalszélesség és diamágneses eltolódás
Az 5.4. ábra a Minta1-en, 9.4 GHz-en felvett vezetési elektron spin rezonancia spektrumokat
mutatja. A szobahőmérsékletű, csúcstól csúcsig (peak-to-peak) mért vonalszélesség
∆H pp = 111 ± 1G , az abszorpciós vonal szélességét a fononok által meghatározott spin-rács
relaxációs idő adja. A 40 K-en megmaradó vonalszélességet a mintában található rácshibák,
szennyezések adják, ez mintáról mintára változik.
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5.4. ábra A vezetési elektron spin rezonancia jelének hőmérsékletfüggése 9,4 GHz-en, a
Minta1-en. A * a mintában található, kis mennyiségű paramágneses szennyező jelét jelöli.
[Simon et al., 2003]

A 40 K-en mért maradék vonalszélesség valamivel kisebb Minta1-en ( ∆H pp = 10 ± 0,1G ), mint
Minta2-n és Minta3-on ( ∆H pp = 11 ± 0,1G illetve ∆H pp = 20 ± 0,2G ), jó egyezésben azzal, hogy
a maradék ellenállás (Residual Resistance Ratio, RRR) ezen a két mintán nagyobb [Riberio et
al., 2002]. A vezetési elektron spin rezonancia (nem úgy, mint az ellenállás mérés) nem érzékeny
a szemcsék közötti szórásra, a különbség a különböző mintákban lévő szemcsék alakjának
különbségében keresendő. A vonal alakjának 40 K-en látható minimális aszimmetriája arra utal,
hogy a mikrohullámú behatolás nagyjából homogén [Dyson, 1955], a szemcseméret a behatolási
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mélység nagyságrendjébe esik ( δ = 0,3 µm), a jel intenzitásának csökkenése, melyet a
leárnyékolás okoz, kisebb, mint 5%.
450 K felett a vezetési elektron spin rezonancia intenzitása mind a 3 mintán ugyanaz, a
megfelelő szuszceptibilitás értéke, χ S = (2,3 ± 0,3) × 10 −5 emu/mol, ami megfelel az általunk

korábban mért értéknek ( (2,0 ± 0,3)×10 −5 emu/mol) illetve jó egyezésben van az állapotsűrűségre

vonatkozó elméleti számolásokkal [Kortus et al., 2001]. Minta1-ben a vezetési elektron spin
rezonancia intenzitása a normál tartományban nagyjából hőmérséklet-független, a 600 és 40 K
között mért, kb. 20%-os csökkenés a mérési pontosságon belül van. Minta2-ben és Minta3-ban
az intenzitás kb. 2,5-es faktorral csökken 450 és 40 K között. A majdnem Lorentz-jelalak arra
utal, hogy ezt a csökkenést nem a behatolási mélység változása okozza. Az intenzitás csökkenése
a szuszceptibilitásban látható csökkenésnek sem felel meg. Minta2-ben és Minta3-ban
megmértük a 11B magok spin-rács relaxációs idejét. Az eredmény alapján a minta fém, spin-rács
relaxációs ideje5 hőmérséklet-független, 1 (TT1 ) = 167±3 s-1, jó egyezésben más mérésekkel
[Jung et al., 2001], [Kotegawa et al., 2001]. Valószínűleg a szemcsék alakbeli különbözősége
illetve a szemcsék felületének tisztasága magyarázza, hogy Minta1-ben a vezetési elektron spin
rezonancia intenzitása nagyjából állandó, Minta2-ben és Minta3-ban pedig a hőmérséklettel
változik. Ezek alapján úgy gondoljuk, hogy a nagyjából állandó vezetési elektron spin rezonancia
intenzitás és az állandó 1 (TT1 ) méri jól a MgB2 fémes szuszceptibilitását.
A szupravezető átalakulási hőmérséklet (Tc) alatt a diamágneses eltolódás, a vonalszélesség és a
Tc-hez normált intenzitás mágneses tér- és hőmérsékletfüggése mintától független. Ezen
mennyiségeket a szupravezető állapotban a Minta1-en keresztül mutatjuk be, melynek normál
állapotú intenzitása hőmérséklet-független. A későbbiekben ismertetésre kerülő elektron spinrács relaxációs idő méréseket is ezen a mintán végeztük. Az alkalmazott mágneses terekben
( H < H cmin
2 (T = 0 K ) ) és jóval az átalakulási hő mérséklet alatt (T«Tc) megfigyelt vezetési elektron
spin rezonancia a szupravezető állapothoz tartozik. Minden, nem a szupravezetőhöz tartozó jel
könnyen megfigyelhető lett volna, mint azt az 5.2. ábrán láthattuk. Az 5.4. ábrán *-gal jelölt jel a
MgB2 vezetési elektron spin rezonanciájától messze esik, a minta tökéletlenségéből adódó kevés
paramágneses szennyezés adja. Ahogyan azt már az 5.3. ábrán is láthattuk, a diamágneses
eltolódás ( ∆H 0 (T ) = H 0 (T ) − H 0 (40 K ) ) illetve a SQUID-del mért mágnesezettség
összehasonlítása azt bizonyítja, hogy a MgB2 szupravezető állapotában mérjük a vezetési

5

Az itt szereplő spin-rács relaxációs idő a magok relaxációs idejét jelenti, a doktori értekezés egyik fő részét képező

mérés az elektronok spin-rács relaxációs idejére vonatkozik.
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elektron spin rezonanciát. Az 5.5. ábra a diamágneses eltolódást illetve a megfelelő sztatikus
mágneses térben (0,14, 0,34, 1,28 T) mért mágnesezettség görbéket mutatja. A korábban 35
GHz-en, nagyobb szemcséken mért diamágneses eltolódás és mágnesezettség (5.3. ábra) jól
egyezik a mostani, kisebb szemcséjű mintán mérttel.

5.5. ábra A vezetési elektron spin rezonancia diamágneses eltolódása (a teli szimbólumok a
növekvő, az üresek a csökkenő mágneses térben felvett spektrumokból származnak) illetve a
megfelelő sztatikus mágneses terekben, SQUID-del mért mágnesezettség (négyszög: 3,8 GHz,
0,14 T; kör: 9,4 GHz, 0,34 T; háromszög: 35 GHz, 1,28 T). [Simon et al., 2003]

A diamágneses eltolódás ( ∆H 0 (T ) ) megegyezik a külső rezonancia térben megfigyelhető
csökkenéssel (illetve a növekvő és csökkenő térben megfigyelt rezonancia terek átlagával), ez az
eltolódás arányos a minta mágnesezettségével. Az arányossági tényező a minta alakjától függ. A
mágnesezettséget a megfelelő rezonancia térben hűtve (Field Cooled, FC) vettük fel.
A vezetési elektron spin rezonancia jele a szupravezető átalakulási hőmérséklet alatt (Tc)
inhomogén módon szélesedik ki, melyet a diamágneses terek eloszlása okoz. A különálló
szemcsékben az elektronok mozgása (diffúzió) kiátlagolja a mágneses tér inhomogenitását, mely
az árnyékoló áramokból illetve a vortexekből származik [de Gennes, 1966]. A vortexmagok
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közötti mágneses tér változása (normál és szupravezető tartományok váltakoznak) nem szélesíti
ki az ESR jelet. Egy véletlenszerűen beálló por mintában (mint az általunk vizsgált MgB2) a
külső mágneses térhez képest minden lehetséges kristálytani irány előfordul, a vonal
kiszélesedését a szemcséről szemcsére változó árnyékoló terek adják. Ahogyan ilyenkor
elvárható, a megfigyelt többlet vonalszélesség, ∆H a (melyet nem a mintában lévő relaxációs
mechanizmusok adnak) arányos a diamágneses eltolódással. Ezen arányosság értéke minden
hőmérsékleten és mágneses térben ugyanaz, ∆H a (T ) ∆H 0 (T ) ≈ 0,3 .

5.5. Spin szuszceptibilitás
A spin szuszceptibilitás ( χ S ) meghatározására általában az NMR-rel mérhető Knight shift vagy a
magok spin-rács relaxációs idejének (1/TT1) mérése szolgál. Az eddig megjelent közlemények
alapján a MgB2-ban ezt a mennyiséget még nem sikerült detektálni a szupravezető állapotban. A
Knight shift mérések pontosságát limitálja a diamágneses mágnesezettség [Gerashenko et al.,
2001], [Jung et al., 2001], az atommagokon végzett T1 méréseket több külső körülmény
befolyásolja, pl. a vortexek mozgása [Jung et al., 2001]. A vezetési elektron spin rezonancia
intenzitása arányos a spin szuszceptibilitással ( χ S ), a diamágnesség csak a rezonancia helyét
befolyásolja. A spin szuszceptibilitás a normál gerjesztések állapotsűrűségével arányos,
amennyiben az elektronok közötti korreláció kicsi.
Az 5.6. ábrán a vezetési elektron spin rezonanciával mért spin szuszceptibilitás látható, három
különböző mágneses térben. A 9,4 GHz-es (0,34 T) és a 35 GHz-es (1,28 T) adatok a 40 K-en
mért, a 3,8 GHz-es (0,14 T) adatok a 100 K-en mért intenzitáshoz vannak normálva. A 3,8 GHzes adatok 36 és 100 K, a 35 GHz-es adatok 27 és 34 K között hiányoznak, a MgB2 jelét nem
lehetett elkülöníteni a referenciaként használt KC60 jelétől.
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5.6. ábra A MgB2 hőmérséklet- és mágneses térfüggő spin szuszceptibilitása a szupravezető
állapotban (■: 3,8 GHz, 0,14 T; ○: 9,4 GHz, 0,34 T;

▲: 35 GHz, 1,28 T). [Simon et al.,

2003]

A vizsgált hőmérséklet- és mágneses tér tartományban az irreverzibilitás nem befolyásolta χ S
mérését. Alacsony hőmérsékleten a növekvő illetve csökkenő mágneses térben mért intenzitások
eltérése ~5%, ez azonban a mérési pontosságon belül van. Az 5.6. ábrán szereplő 9,4 és 35 GHzes adatok a csökkenő és növekvő térben mért intenzitások átlaga, ezzel szemben 3,8 GHz-en
csak a csökkenő térben felvett érték szerepel. Ha visszatekintünk az 5.5. ábrára, láthatjuk hogy
3,8 GHz-en 25 K alatt már nincsenek növekvő térben felvett pontok, a spektrum annyira
kiszélesedik, hogy nem tudjuk mérni, így kiértékelni sem. Az 5.6. ábrán szereplő adatokban nem
vettük figyelembe a mikrohullám leárnyékolását, ez kis mértékben növelné a kapott számokat.
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5.6. Elektron spin-rács relaxációs idő
Az elektron spin-rács relaxációs idő hőmérsékletfüggését két mágneses térben, 0,34 T (9 GHz)
és 1,28 T-ban (35 GHz) végeztük el. A berendezést a 4. fejezetben ismertettem. A mérést a
Minta1-en hajtottuk végre. A mérés a gyakorlatban úgy zajlott, hogy a mágnesen kívül,
szobahőmérsékleten lévő kondenzátorokat (C1 és C2) a minta hőmérsékletének stabilizálódása
után hangoltuk. A mérés során követtük az eddigi gyakorlatot, a szupravezető hőmérséklet alá
mindig a megfelelő rezonancia térben hűtöttük le a mintát. Az 5.7. ábra 9 GHz-en felvett
spektrumokat mutat 15 és 40 K-en.
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5.7. ábra 9 GHz-es LOD-ESR spektrumok 15 és 40 K-en. A piros vonal a mért spektrumot
jelöli, a fekete a Bloch egyenletek numerikus megoldásából származó szimuláció.
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láthatunk. A szimulált (fekete) görbén megfigyelhető ugrás
numerikus megoldása nagyon időigényes, ezért csak a
kívül a program csak egy egyszerű polinomot illeszt a
szempontból érdekesebb, hogy itt a mérhető jel eléréséhez
erősítőre (4.12. ábra, TWT), e nélkül nem tudtunk volna

detektálni (4.3). A mikrohullámú erősítő nélkül felvett vezetési elektron spin rezonancia
spektrumok és az LOD-ESR spektrumok összehasonlítása (vonalszélesség és diamágneses
eltolódás) alapján megállapítható, hogy a mintát nem fűtöttük meg a nagyobb mikrohullámú
teljesítménnyel. A szupravezető állapotban a hőmérséklet csökkenésével a vonalszélesség 9
GHz-en erősen nő, ez nagyon jó kontroll a fűtési effektusok elkerüléséhez. Az 5.7. ábrán látható
két spektrum és a vezetési elektron spin rezonancia spektrumok összevetéséből megállapíthatjuk,
hogy a szupravezető átalakulási hőmérséklet alatt látott jel a szupravezető állapotnak feleltethető
meg.
Az 5.8. ábrán a MgB2-on mért spin-rács relaxációs ráta (1 γ eT1 ) hőmérsékletfüggését láthatjuk
0,34 T (9 GHz) és 1.28 T (35 GHz) mágneses térben.

▲

5.8. ábra A MgB2 elektron spin-rács relaxációs ráta hőmérsékletfüggése 0,34 T ( ) és 1,28 T

□

( ) mágneses térben. A hiba a mérési eljárás 4. fejezetben tárgyalt szisztematikus hibájából
származik.
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Az instrumentális fázistolás kalibrációját a MgB2-dal végeztük el. Fémes állapotban a két
relaxációs idő (T1 és T2) megegyezik [Yafet, 1963]. Az adatok kiértékelésénél ezt csak egy
hőmérsékleten (40 K) tettük meg, itt rögzítettük T1-et a kis mágneses térben (0,34 T) mért
vonalszélességhez ( ~ 1 T2 ). A további pontok az itt kapott instrumentális fázistolás értékkel

lettek korrigálva és így kerültek ábrázolásra. A vonalszélesség értékek a normál tartományban
ráesnek a T1 mérésből származó pontokra, ez az 5.8. ábrán az átláthatóság miatt nincs ábrázolva.

II. Tézispont

A szupravezető anyagok kutatásában korábban nem alkalmazott módszert használtam a MgB2
szupravezető vizsgálatára. ESR méréseket végeztem a MgB2 szupravezető anyagon 3 és 300 K
között, 0,14 és 8,1 T között különböző mágneses terekben, 3,8 és 225 GHz közötti gerjesztő
frekvenciákon mind a fémes, mind a szupravezető állapotban. A rezonancia helyének,
szélességének és intenzitásának hőmérséklet- illetve mágneses térfüggése igazolta, hogy a
rezonancia a vezetési elektronok spinrezonanciájától származik.
Simon, F., A. Jánossy, T. Fehér, F. Murányi, S. Garaj, L. Forró, C. Petrovic, S. L. Bud’ko, G. Lapertot, V. G.
Kogan, P. C. Canfield, Phys. Rev. Lett. 87, 047002 (2001)
Simon, F., A. Jánossy, T. Fehér, F. Murányi, S. Garaj, L. Forró, C. Petrovic, S. Bud'ko, R. A. Ribeiro, P. C.
Canfield, cond-mat/0302620 (2003)
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6. Eredmények értelmezése
A 6. fejezetben a mérési eredményekből levonható következtetések illetve azok más mérési
eredményekkel való összevetése található.

6.1. Hc2 anizotrópia
Első méréseink alapján (5.2. ábra) megállapíthatjuk, hogy a MgB2 kritikus mágneses tere (Hc2)
anizotróp, a kristálytani irányok és a külső mágneses tér által bezárt szögtől függ
( γ = H cab2 H cc2 ). Vizsgáljuk meg az egytengelyű anizotrópiával rendelkező szupravezető por
minta mágnesezettségét! A vizsgálatot a Ginzburg-Landau elmélet [Ginzburg et al., 1950]
keretei között végeztük el. A két-gap modell alapján 1 T-nál magasabb mágneses terekben a πfelületeken lévő szupravezető gapet bezártuk, tekinthetünk úgy a MgB2-ra, hogy csak egy,
anizotróp rendparamétere van. A külső mágneses tér irányát válasszuk a z tengelynek. A külső
mágneses térhez képest Θ szögben álló c-iránnyal rendelkező szemcsék száma:
dN = N sin ΘdΘ 2 . Egy adott szemcsében a kritikus tér értéke függ az orientációtól,
H c 2 (Θ ) = H cab2

ε (Θ ) , ahol ε (Θ ) = 1 + (γ 2 − 1)cos 2 Θ . Részlegesen orientált pormintán végzett

mérések [de Lima et al., 2001] alapján feltehető, hogy a kritikus tér értéke az ab-irányban
nagyobb ( H cab2 > H cc2 ). Könnyen belátható, hogy csak az alkalmazott külső mágneses térnél
nagyobb kritikus térrel rendelkező szemcsék ( H c 2 (Θ ) > H ) járulnak hozzá a szupravezető
mágnesezettséghez. A határszög ( Θ 0 ), aminél a külső mágneses tér éppen megfelel a kritikus tér

[(

értékének, a következő kifejezéssel adható meg: cos 2 Θ 0 = H cab2 H
π 2

megfelelően számolhatjuk a z irányú mágnesezettséget: M z =

∫Mz

)

2

](

)

− 1 γ 2 − 1 . Ennek

(Θ, H )sin ΘdΘ . Kogan et al.

Θ0

munkája alapján [Kogan et al., 1981] a Θ szögben álló szemcse mágnesezettsége a kritikus tér
közelében a következő kifejezéssel adható meg:

− 4πM z (Θ, H ) =

H c 2 (Θ ) − H
ε (Θ )
2κ 2 βγ 2 3

ahol β = 1,16 és κ »1.

A fenti egyenletekből a következő adódik:

(6.1)
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φ0

(6.2)

32π λ βγ 2 3 γ 2 − 1
2

2

1 − 4h 2
1+ 1− h2
2
1
−
h
+
ln
3h 2
h

(

ahol h = H H cab2 és λ = λab λc
2

)

13

(6.3)

az átlagos behatolási mélység. Ezen kifejezésekből látható,

hogy ha a mágneses térrel közelítünk a kritikus térhez ( H → H cab2 ), a mágnesezettség z

(

komponense a következő függést mutatja: M z ~ H cab2 − H

)

32

, azaz a porminta mágnesezettsége

gyorsabban csökken, mint az egykristályé. A 6.1. ábra a mágnesezettség reverzibilis részének
mágneses térfüggését mutatja, különböző hőmérsékleteken. A folytonos vonalak a (6.2) és (6.3)
alapján a mérési pontokra illesztett görbék. A mérési pontok SQUID mérésből származnak.

6.1. ábra A felső ábra a MgB2 reverzibilis mágnesezettségét mutatja ( M (H ) ) 6 és 34 K
között, 2 K-es lépésekben. A folytonos vonalak (6.2) és (6.3) alapján illesztett görbék. Az alsó
ábrán az illesztett paraméterek ( M 0 és H cab2 ) hőmérsékletfüggése látható. [Simon et al.,
2001]
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Az illesztett paraméterek nagyjából az elvártnak megfelelően viselkednek ( M 0 ~ 1 λ2 (T ) ), bár a
H cab2 -re kapott alacsony hőmérsékleti 13 T érték kisebb, mint az ellenállásmérésből származó

~16 T [Bud’ko et al., 2001, Phys. Rev. B]. Az zérushőmérsékletű határeset ( M 0 (T → 0) ~ 0,26

G) az átlagos behatolási mélységre ( λ ) és az anizotrópia paraméterre ( γ ) a következő értéket
adja: λ2 (0)γ 1 3 γ 2 − 1 ~ 2,1•10-9 cm2. Az átlagos behatolási mélységre vonatkozó becslések

alapján ( λ (0) ~ 110 nm [Thompson et al., 2001], λ (0) ~ 140 nm [Finnemore et al., 2001]) az
anizotrópiára a következő érték adódik: γ ~ 6-9.

A fenti analízisből hiányzik a vortexek fluktuációjának figyelembe vétele. Ennek oka az, hogy a
MgB2-ban nincsenek gyengén csatolt szupravezető síkok (mint például a kuprátokban), mely
előfeltétele az erős fluktuációknak. Vezetési elektron spin rezonancia méréseink alapján
megállapítható, hogy a MgB2-ban a kritikus tér értéke széles határok között változik.
III. Tézispont

A vezetési elektron spin rezonancia kísérletek alapján megállapítottam, hogy a MgB2 kritikus
mágneses tere (Hc2) a külső mágneses tér és a kristálytani irányok egymáshoz viszonyított
helyzetétől függően széles határok között változik, minimális értéke ~2,5 T, maximális értéke
legalább 13 T.
Simon, F., A. Jánossy, T. Fehér, F. Murányi, S. Garaj, L. Forró, C. Petrovic, S. L. Bud’ko, G. Lapertot, V. G.
Kogan, P. C. Canfield, Phys. Rev. Lett. 87, 047002 (2001)
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6.2. Spin szuszceptibilitás
Az alacsony mágneses térben végzett (0,14 T, 0,34 T, 1,28 T) spin szuszceptibilitás ( χ S )
mérések illetve a mérési adatok értelmezése kapcsán felmerült elméleti görbék a 6.2. ábrán
láthatóak (az ábra ugyanaz, mint az 5.6. ábra, ez lett kiegészítve elméleti görbékkel).

6.2. ábra A MgB2 hőmérséklet- és mágneses térfüggő spin szuszceptibilitása a szupravezető
állapotban (■: 3,8 GHz, 0,14 T; ○: 9,4 GHz, 0,34 T; ▲: 35 GHz, 1,28 T). A szaggatott vonal
izotróp BCS-elméletből, a folytonos vonal a két-gap
szuszceptibilitásnak ( χ S ) felel meg. [Simon et al., unpublished]

modellből

számolt

spin

A legalacsonyabb mágneses térben (0,14 T) mért spin szuszceptibilitás jóval az izotróp BCSelméletből számolt szuszceptibilitás [Yosida, 1958] fölé esik. A számolt görbe ( χ S0 (T , H = 0) ) a
gyengén csatolt esetre vonatkozik (6.2. ábra, szaggatott vonal), az átalakulási hőmérséklet Tc=39
K. Az elmélet szerint Tc alatt a spin szuszceptibilitás elkezd csökkeni, majd ahogy a
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hőmérséklettel közelítünk nullához, exponenciálisan tűnik el. Yosida szuszceptibilitás-számolása
nem veszi figyelembe a mágneses téret. Az elmélet korlátai miatt csak annyit várhatunk, hogy
esetleg csak a legalacsonyabb térben mért szuszceptibilitást tudjuk értelmezni. A mért
szuszceptibilitás 10 K felett sokkal jobban illeszkedik a két-gap modellből származó görbére
( χ S (T , H = 0 ) , 6.2. ábra, folytonos vonal). A modell két, egymástól független szupravezető gap
létezését tételezi fel. A gapek értéke: ∆σ (T = 0 ) = 6,8 meV és ∆π (T = 0) = 1,8 meV, az
állapotsűrűség 44:56 arányban oszlik meg a σ - és π -felületek között és mind a két gap Tc=39
K-nél nyílik. A gap paramétereket más kísérleti [Bouquet et al., 2001], [Gonelli et al., 2002],
[Szabó et al., 2001] és elméleti [Choi et al., 2002] eredményeknek megfelelően választottuk. A
görbe számolásához szintén Yosida eredményeit használtam. A két gap hőmérsékletfüggésével
számolt szuszceptibilitásokat az állapotsűrűséggel súlyozva összeadtam. Ez azon a feltevésen
alapul, hogy a kétféle Fermi-felület között nagyon kicsi a szórás [Mazin et al., 2002].
A 0,34 T és 1,28 T mágneses térben rendkívüli módon nagy szuszceptibilitás figyelhető meg.
Ezek a mágneses terek sokkal kisebbek, mint a kritikus tér, H cc2 ~ 2,5 T és H cab2 ~ 16 T [Simon et
al., 2001], [Bud’ko et al., 2001], [Bud’ko et al., 2002]. Más szupravezetőkben nem figyelhető
meg az, hogy a spin szuszceptibilitás még Tc/2-nél a normál állapotú érték közelébe esik és
sem
tűnik
el,
0,34
T
mágneses
térben
alacsonyabb
hőmérsékleteken
χ S (4 K ) χ S (40 K ) = 0,46±0,06, 1,28 T-ban pedig χ S (4 K ) χ S (40 K ) = 0,87±0,06.
A 6.3. ábra az alacsony hőmérsékleten megmaradó spin szuszceptibilitást és a fajhőmérésből
származó eredményeket mutatja. Ahogyan azt korábban láttuk (2. fejezet), a fajhő Blochelektronokra számolt értéke: cel =
szuszceptibilitás pedig:
⎛
⎜γ
⎝

=

cel
T

⎞
⎟
⎠

π2

k B Tρ (ε F ) a Bloch-elektronok spinjéből adódó Pauli
2

3
1 2
χ P = g e µ 0 µ B 2 ρ (ε F ) . A fajhőből származtatott γ
4

mennyiség

egyenes arányos a szuszceptibilitással, illetve, mindkét mennyiség ( γ és χ P ) arányos

a Fermi-felületen mért állapotsűrűséggel, ezért érdemes a kettőt összehasonlítani.
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6.3. ábra A fajhőmérésekből származó γ (alsó ábra: porminta [Bouquet et al., 2001], felső
ábra: egykristály [Bouquet et al., 2002]) illetve a vezetési elektron spin rezonancia
intenzitásából számolt szuszceptibilitás ( χ S χ N ) mágneses térfüggése.

A 6.3. ábrán látható szuszceptibilitás értékek a fentebb számolt 4 K-es intenzitás adatokból
származnak 0,34 T és 1,28 T mágneses térben. 0,14 T mágneses térben nincsenek ilyen alacsony
hőmérsékletű mérések, illetve az adatok szórása is sokkal nagyobb (6.2. ábra). Ezt a Yosidafüggvénynek megfelelő viselkedéssel helyettesítettük [Yosida, 1958], nulla mágneses térben a
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hőmérséklettel nullához tartva a szuszceptibilitás eltűnik. A szuszceptibilitás normál állapotbeli
értékének ( χ N ) a 40 K-es értéket vettük. Elegendően nagy mágneses térben a szupravezetés
megszűnik, mind a fajhő, mind a szuszceptibilitás a normál állapotbeli értékét veszi fel, ennek
megfelelően került a vízszintes piros vonal a 6.3. ábrára.
A fentebb említett hasonlóság a két mennyiség között ( γ és χ P ) – mindkettő arányos a Fermifelületen vett állapotsűrűséggel – jól látható módon nem teljesül. A magyarázat az
Ashcroft/Mermin: Solid State Physics c. könyvben, egy lábjegyzetben található meg [Ashcroft et
al., 1976]. Az elektron-fonon csatolást ( λ ) máshogyan kell figyelembe venni a fajhő illetve a
faktorral,
szuszceptibilitás számolásában. A fajhőt korrigálni kell egy 1 + λ

cel =

π2
3

k B Tρ (ε F )(1 + λ ) [McMillan, 1968], [Choi et al., 2003].
2

A következőkben egy egyszerű számolást ismertetek, amely figyelembe veszi a fent említett
korrekciót. A 0,34 és 1,28 T-n megfigyelt nagy szuszceptibilitás értékek csak kvalitatívan
értelmezhetőek a két-gap modellben. Ezek a mágneses terek jóval alacsonyabbak a kritikus
térnél. A különféle kísérletekben megfigyelt erős mágneses térfüggést azzal lehet magyarázni,
hogy a π –felületeken már 1 T vagy akár alacsonyabb mágneses tér is bezárja a gapet, amely
mágneses tér jóval a kritikus tér (H c 2 ) alatt van 6. Ezen modell szerint az állapotsűrűség

( N (H ) = N π + N σ ) gyorsan növekszik a mágneses tér függvényében egészen H c 2 -ig, ahol a
π

π –felületek járuléka eléri a normál állapotban felvett értéket, N π 0 -t. H c 2π -nél magasabb
mágneses terekben az állapotsűrűség sokkal lassabban nő a tér függvényében, ez a növekmény
már csak a σ -felületekből származik, melyre a kritikus tér értéke ( H c 2 ) sokkal nagyobb, mint
π

H c 2 , a tér irányától függetlenül. Az elektronállapotok sűrűsége alacsony hőmérsékleten a

mágneses térrel lineárisan nő egészen a kritikus mágneses térig [Caroli et al., 1965]. A kritikus
tér irányfüggése a 6. fejezet elején található. A 6.4. ábra a legegyszerűbb közelítésben számolt
állapotsűrűséget mutatja, amikor is N π és N σ lineárisan növekszik a mágneses térrel, amíg el
π

nem érik normál állapotbeli értéküket H c 2 -nél illetve H c 2 -nél. A kísérletileg meghatározott
állapotsűrűség (arányos a szuszceptibilitással) hasonló függést mutat, jó egyezésben azzal, hogy
π
H c 2 kisebb vagy egyenlő, mint 1 T. Mindazonáltal az 1,28 T-ban mért szuszceptibilitás
χ s χ N = 0,87(6) sokkal nagyobb, mint amit várnánk. Ezt extrapolálva nulla térbe, a

6

Itt a “klasszikus” értelemben használom a kritikus tér kifejezést, az a mágneses tér, ahol megszűnik a

szupravezetés.
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szuszceptibilitásból számított állapotsűrűség járulék a π -felületekre N π 0 N 0

χ

= 0,8-0,9, ami

jóval nagyobb, mint a számolt érték, N π 0 N 0 = 0,56 [Choi et al., 2002].

1.0

N(H) / N0 , χs/χN

0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0

1

2

3

4

5

Mágneses tér (T)
6.4. ábra Az alacsony hőmérsékletű, normált szuszceptibilitás összehasonlítása a két-gap
modell jóslataival [Choi et al., 2002]. A térfüggő állapotsűrűség (pontozott vonal)
számolásakor feltettük, hogy a σ - és π -felületek járuléka összeadható, a kritikus terek
π

c

ab

értékei: H c 2 = 0,4 T, H c 2 = 2,5 T, H c 2 = 16 T. A folytonos vonal az egykristály
fajhőmérésből [Bouquet et al., 2002] számolt állapotsűrűség. [Simon et al., ubpublished]

Az is látható, hogy a fajhő együttható (γ ) mágneses térfüggése sincs jó egyezésben az elméleti
eredményekkel. A MgB2 egykristályon végzett fajhőmérések a π - és σ -felületekre γ π γ = 0,55
és γ σ γ = 0,45 fajhőegyütthatókat eredményeznek. Ahogyan az előbb láttuk, az elektron-fonon
csatolás ( λ ) nem befolyásolja a spin szuszceptibilitást, a fajhőegyütthatót azonban igen. Így a
fajhőmérésből számított állapotsűrűség: N π 0 N 0 = (γ π (1 + λπ )) (γ π (1 + λπ ) + γ σ (1 + λσ )) és
N σ 0 N 0 = (γ σ (1 + λσ )) (γ π (1 + λπ ) + γ σ (1 + λσ )) . Ha ebbe a kifejezésbe betesszük az elektronfonon csatolás elméleti értékeit, λπ = 0,4 és λσ = 0,9 [Choi et al., 2003], N π 0 N 0 γ = 0,62-t
kapunk, ami kevesebb, mint a spin szuszceptibilitásból számolt érték, de még mindig több, mint
az elméletileg jósolt 0,56.

6. Eredmények értelmezése

77

A számolt állapotsűrűség jól adja vissza a fajhő együttható hőmérsékletfüggését nulla mágneses
térben. Ugyanez a számolás a kísérletekkel [Carrington et al., 2003] jól egyező elektron-fonon
csatolást eredményez. Mindazonáltal megállapíthatjuk, hogy a kb. 1 T mágneses tér nem csak
egyszerűen bezárja a gapet a π -felületeken, hanem a σ -felületek egy részét is normál állapotba
viszi. Ezt a 0,34 T-ban végzett szuszceptibilitás mérés is megerősíti. Tc/2-nél 0,34 T-ban a
mágneses tér már majdnem visszaállítja a szuszceptibilitás normál állapotban mért értékét. A
szuszceptibilitás mérések alapján egyértelmű, hogy az eredmények nem magyarázhatók egy
olyan egyszerű képpel, melyben kb. 1 T mágneses tér bezárja a gapet a π -felületeken, miközben
a σ -felületeken csak H H c 2 -nek felel meg a normál állapotsűrűség, nagyjából “érintetlen” a
szupravezetés.
Az elméleti modellekbe egyelőre még nincs beépítve a mágneses térfüggő viselkedés [Choi et
al., 2003], így erről jelen pillanatban nem lehet többet mondani.

IV. Tézispont

A vezetési elektron spin rezonancia intenzitásának mágneses térfüggése alapján megállapítható,
hogy a szupravezetés két-gap modellje csak kvalitatív módon magyarázza a megfigyelt
viselkedést. A szupravezető állapotban az állapotsűrűség mágneses térfüggő viselkedésének
leírására pontosabb, a mágneses teret is figyelembe vevő modell szükséges.
Simon, F., A. Jánossy, T. Fehér, F. Murányi, S. Garaj, L. Forró, C. Petrovic, S. Bud'ko, R. A. Ribeiro, P. C.
Canfield, cond-mat/0302620 (2003)
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6.3. Elektron spin-rács relaxációs idő
Az elektron spin-rács relaxációs idő mérések értelmezéséhez szükségünk van a nagy mágneses
térben (2,7 T, 5,4 T, 8,1 T) elvégzett vezetési elektron spin rezonancia mérésekre is. Az ESR
vonalszélesség a spin-spin relaxációs időt méri ( w = 1 γ eT2 ). A vonalszélesség mágneses

ESR vonalszélesség (mT)

térfüggését a 6.5. ábra mutatja.

1.5

1.0
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0.0
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Mágneses tér (T)

8

6.5. ábra A MgB2 térfüggő vonalszélessége 40 K-en és 10 K-en. 10 K-en a két alacsony terű
pont (0.34 T és 1.28 T) a spin-rács relaxációs idő mérésből származik.

A fenti mérésre azért volt szükség, hogy a nagyterű (8,1 T) vonalszélességből le tudjuk vonni a
térfüggő járulékot. 8,1 T mágneses térben az alacsony hőmérsékletű (5 K) diamágneses eltolódás
kisebb, mint 0.2 mT, a porminta nagy része normál állapotban van. Ezt használjuk majd fel,
amikor a két relaxációs időt (T1 és T2) a kritikus hőmérséklet alatt összehasonlítjuk. A
vonalszélesség térrel arányos része nem egyezik meg 40 K-en és 10 K-en, ezt a későbbiekben
tárgyaljuk, a Fermi-felület nem ugyanazon részein lévő elektronokat mérjük 10 és 40 K-en.
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A 6.6. ábrán az előző fejezetben bemutatott mérési eredmények szerepelnek (5.8. ábra, 1 γ eT1 ) a
nagyterű vonalszélességgel ( 1 γ eT2 ) együtt. A vízszintes skála most nem a hőmérséklet, hanem a
redukált hőmérséklet (T/Tc), mivel a kritikus hőmérséklet mágneses térfüggő [Patnaik et al.,
2001], a különböző térben mért adatokat így lehet jól összehasonlítani.
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6.6. ábra A spin-rács relaxációs ráta ( 1 γ eT1 ) 0,34 T ( ) és 1,28 T ( ) mágneses térben

ű
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illetve a nagyter (8,1 T) vezetési elektron spin rezonancia mérésb l származó, térfüggetlen

A két mágneses térben (0,34 T és 1,28 T) mért spin-rács relaxációs ráta mérési hibán belül
megegyezik. A szupravezető átalakulási hőmérséklet fölött T1 és T2 egyenlő [Yafet, 1963]. A
vonalszélesség térfüggetlen része (spin-spin relaxációs ráta) Tc fölött valóban megegyezik
1 γ eT1 -gyel, az átalakulási hőmérséklet alatt azonban jelentős különbség látható. A magyarázat a
mágneses tér különbözőségében keresendő. Egykristályon végzett fajhőmérésekből [Bouquet et
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al., 2002] azt a következtetést lehet levonni, hogy már egész alacsony mágneses térben (0,3-0,4
T) megszűnik a π-felületeken a szupravezetés, az itt lévő vezetési elektronok normál állapotban
vannak, polarizálható mágneses momentummal (spinnel) rendelkeznek, az ESR és LOD
kísérletekben detektálhatóak. Ezekben az alacsony terekben (0,3-0,4 T) a σ-felületeken továbbra
is létezik a szupravezetés, annak megszűntetéséhez nagyobb mágneses térre van szükség
[Bouquet et al., 2002], [Simon et al., 2001]. Nagy mágneses térben (8,1 T) a minta nagy része
normál állapotban van, a vezetési elektron spin rezonanciával a π-felületeket és a σ-felületek
nagy részét látjuk. A π-felületekből származó relaxációs ráta kisebb, mint a σ- és π-felületeken,
amit magasabb mágneses terekben mérünk. A π-felületeken kisebb a szórás, mint a σ-felületeken
[Mazin et al., 2002].
Szupravezetőben vezetési elektronok spin-rács relaxációjának elméleti leírása Yafet munkájában
található [Yafet, 1983]. Az elméleti modell (2.3) alkalmazása sajnos a mi esetünkben nem vezet
eredményre. A modell zéró mágneses térben számolja a nem mágneses szennyezők által okozott
relaxációt, ezzel együtt a szuszceptibilitás a Yosida-függvénynek [Yosida, 1958] megfelelően
nulla hőmérsékleten nullához tart. Mint láttuk korábban, ez a MgB2 esetében 0,34 T és 1,28 T
mágneses térben nem így történik (6.2. ábra). A két mágneses térben a relaxációs ráta hibán belül
megegyezik, ez alapján megállapíthatjuk, hogy a π-felületekhez tartozó kritikus mágneses tér
értéke (az egykristályon végzett fajhőméréssel összhangban [Bouquet et al., 2002]) H cπ2 ≤ 0,34
T. Az általunk, közvetlen spin-rács relaxációs idő méréssel vizsgált mágneses terekben (0,34 T,
1,28 T) a π-felületeken lévő szupravezető gapet a mágneses térrel bezártuk. Az elméleti
számolások szerint [Choi et al., 2002] az állapotsűrűség fele ezeken található. A spin-rács
relaxációs idő mérések megerősítik az intenzitás mérésből származó eredményeket, 0,34 T (9
GHz) mágneses térben a szuszceptibilitás (mely egyenesen arányos az állapotsűrűséggel) kb. fele
a normál állapotban (40 K-en) mért értéknek.
V. Tézispont
A megvalósított új eljárást (Longitudinálisan Detektált ESR) sikeresen alkalmaztam a MgB2
spin-rács relaxációs idejének (T1) mérésére a normál és a szupravezető állapotban. A spin-rács
relaxációs idő mérések alapján a π-Fermi-felületeken a kritikus tér értéke H cπ2 ≤ 0,34 T. T<Tc
hőmérsékleteken a spin-rács relaxációs idő lényegesen hosszabb, mint a normál állapotban. Ezt a
megfigyelést egyszerű kvalitatív meggondolások, amelyek a vortexeket normál állapotú fémként
kezelik, nem magyarázzák.
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7. Összefoglalás, tézispontok
Doktori értekezésemben az alábbi új eredményekről számolok be:

I. Tézispont
Longitudinális detektálású elektron spin rezonancia berendezést építettem 9, 35 és 75 GHz
frekvenciájú gerjesztéssel. A megépített berendezés segítségével lehetővé vált az elektronok
spin-rács relaxációs idejének közvetlen mérése a 2 és 80 ns közötti tartományban, 2 és 300 K
között. A mérőfejek lehetővé teszik az ESR mérést illetve a longitudinális detektálást. A
berendezést ismert spinrelaxációjú Rb1C60 fullerid polimeren teszteltem.
Murányi, F., F. Simon, F. Fülöp, A. Jánossy, J. Magn. Res. 167, 221 (2004)
Simon, F., F. Murányi, J. Magn. Res. In Press; cond-mat/0409051 (2004)

II. Tézispont
A szupravezető anyagok kutatásában korábban nem alkalmazott módszert használtam a MgB2
szupravezető vizsgálatára. ESR méréseket végeztem a MgB2 szupravezető anyagon 3 és 300 K
között, 0,14 és 8,1 T között különböző mágneses terekben, 3,8 és 225 GHz közötti gerjesztő
frekvenciákon mind a fémes, mind a szupravezető állapotban. A rezonancia helyének,
szélességének és intenzitásának hőmérséklet- illetve mágneses térfüggése igazolta, hogy a
rezonancia a vezetési elektronok spinrezonanciájától származik.
Simon, F., A. Jánossy, T. Fehér, F. Murányi, S. Garaj, L. Forró, C. Petrovic, S. L. Bud’ko, G. Lapertot, V. G.
Kogan, P. C. Canfield, Phys. Rev. Lett. 87, 047002 (2001)
Simon, F., A. Jánossy, T. Fehér, F. Murányi, S. Garaj, L. Forró, C. Petrovic, S. Bud'ko, R. A. Ribeiro, P. C.
Canfield, cond-mat/0302620 (2003)
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III. Tézispont
A vezetési elektron spin rezonancia kísérletek alapján megállapítottam, hogy a MgB2 kritikus
mágneses tere (Hc2) a külső mágneses tér és a kristálytani irányok egymáshoz viszonyított
helyzetétől függően széles határok között változik, minimális értéke ~2,5 T, maximális értéke
legalább 13 T.
Simon, F., A. Jánossy, T. Fehér, F. Murányi, S. Garaj, L. Forró, C. Petrovic, S. L. Bud’ko, G. Lapertot, V. G.
Kogan, P. C. Canfield, Phys. Rev. Lett. 87, 047002 (2001)

IV. Tézispont
A vezetési elektron spin rezonancia intenzitásának mágneses térfüggése alapján megállapítható,
hogy a szupravezetés két-gap modellje csak kvalitatív módon magyarázza a megfigyelt
viselkedést. A szupravezető állapotban az állapotsűrűség mágneses térfüggő viselkedésének
leírására pontosabb, a mágneses teret is figyelembe vevő modell szükséges.
Simon, F., A. Jánossy, T. Fehér, F. Murányi, S. Garaj, L. Forró, C. Petrovic, S. Bud'ko, R. A. Ribeiro, P. C.
Canfield, cond-mat/0302620 (2003)

V. Tézispont
A megvalósított új eljárást (Longitudinálisan Detektált ESR) sikeresen alkalmaztam a MgB2
spin-rács relaxációs idejének (T1) mérésére a normál és a szupravezető állapotban. A spin-rács
relaxációs idő mérések alapján a π-Fermi-felületeken a kritikus tér értéke H cπ2 ≤ 0,34 T. T<Tc
hőmérsékleteken a spin-rács relaxációs idő lényegesen hosszabb, mint a normál állapotban. Ezt a
megfigyelést egyszerű kvalitatív meggondolások, amelyek a vortexeket normál állapotú fémként
kezelik, nem magyarázzák.
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8. Köszönetnyilvánítás
Szeretném megköszönni Jánossy Andrásnak, hogy munkatársának fogadott, s tanulmányaim
során mindvégig biztos háttérről gondoskodott. Tudományos módszerei és alapossága a
legkiválóbb iskola, amit csak diák kívánhat magának. Köszönet illeti, amiért önálló munkára
nevelt, s tapasztalatára mindig támaszkodhattam.
Külön szeretnék köszönetet mondani Simon Ferencnek, aki úgymond második témavezetőm
volt, még a legapróbb technikai részleteket is körültekintő alapossággal magyarázta el, ha kellett,
többször is, amíg meg nem értettem. A témaválasztásban (MgB2) fontos szerepe volt, az ő
lelkesedése terelt engem is az új szupravezető anyag felé. A mérésekben vállalt szerepe
nélkülözhetetlen volt.
Köszönöm Fehér Titusznak a kimerítő alaposságú diszkussziókat, ismeretei, tudása sokszor adott
ötleteket. Fülöp Ferenc építette meg a 35 GHz-es forrás stabilizálásához szüksége egységet
(AFC). Enélkül és folyamatos mérnöki segítsége nélkül nem lehetett volna a méréseket ilyen
színvonalon kivitelezni. Az időközben előkerülő diplomamunkások (Bibe, Csaba, Dario,
Kálmán, Robi) tanítása tudásom elmélyítését szolgálta, megtanulni valamit igazán csak akkor
lehet, ha tanít az ember.
Köszönöm a tanszék összes többi munkatársának a támogatást és segítséget, a tanszék nem csak
egy hely, ahová bejárok, hanem egy kicsit az otthonom is.
Aranykezű műhelyeseink (Berende László†, Halász Tibor, Horváth Béla) a maximumnál is
többet hozták ki magukból, ötleteik, tapasztalataik a fejlesztések során sokat segítettek.
Köszönöm szüleimnek a kitartást, bátyámnak a folyamatos noszogatást, és azt hogy elviselték,
hogy majdnem 30 éves koromig jártam iskolába.
És végül, de nem utolsósorban köszönöm Edinának, barátnőmnek, társamnak, hogy olyannak
fogad el, amilyen vagyok.
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