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POVZETEK 
V diplomskem seminarju obravnavamo magnetne lastnosti kanoničnega spinskega stekla 

Cu94Mn6. Iz meritev temperaturne odvisnosti susceptibilnosti v konstantnem majhnem 

magnetnem polju določimo temperaturo zamrznitve. Meritvam nad temperaturo zamrznitve 

prilagodimo Curie-Weissov zakon in izračunamo efektivni magnetni moment. Izmerimo tudi 

magnetizacijo vzorca v magnetnem polju do 5 T in opazimo histerezno obnašanje. Iz meritev 

susceptibilnosti v izmeničnem magnetnem polju izračunamo faktor spremembe temperature 

zamrznitve s spremembo frekvence izmeničnega polja, ki jih opišemo tudi z empiričnim 

Vogel-Fulcherjevim modelom. 

 

Ključne besede: kanonična spinska stekla, susceptibilnost, magnetizacija, temperatura 

zamrznitve, Curie-Weissov zakon, efektivni magnetni moment, interakcije med magnetnimi 

momenti, Vogel-Fulcherjev zakon. 

 

ABSTRACT 
In this seminar we analyse magnetic properties of the canonical spin glass Cu94Mn6. We 

determine the freezing temperature from susceptibility measurements at low constant 

magnetic field. We use the Curie-Weiss law to describe susceptibility dependence on 

temperature at temperatures above the freezing temperature and calculate the effective 

magnetic moment. We measure magnetization of the sample in magnetic fields up to 5 T and 

find hysteresis behaviour. From the measurement of the susceptibility in alternating magnetic 

field we determine coefficient between the change in the freezing temperature and change in 

frequency of the applied magnetic field. We describe these changes using the empiric Vogel-

Fulcher model. 

 

Key words: canonical spin glass, susceptibility, magnetization, freezing temperature, Curie-

Weiss law, effective magnetic moment, magnetic moment interactions, Vogel-Fulcher model. 
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1 UVOD 

Ko slišimo pojem magnetizem, ponavadi pomislimo na trajne magnete, ki jih v vsakdanjem 

življenju pogosto uporabljamo, na primer da pritrdimo kakšen listič na hladilnik. Trajni 

magneti pa so le en primer magnetnih materialov, in sicer feromagnetnih materialov. Manj 

izrazita, ne pa tudi nujno manj zanimiva, magnetna pojava sta paramagnetizem in 

diamagnetizem, ki sta precej pogostejša od feromagnetizma [1]. Magnetna susceptibilnost 

feromagnetnih materialov je večja od magnetne susceptibilnosti paramagnetnih in 

diamagnetnih materialov. Zanje je značilno tudi histerezno obnašanje v zunanjem magnetnem 

polju. Paramagnetni materiali imajo šibko pozitivno magnetno susceptibilnost, medtem ko je 

diamagneten odziv snovi še šibkejši z negativno magnetno susceptibilnostjo. 

 

Znanstveniki so v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja odkrili nenavadno magnetno 

obnašanje zlitin kovin pri nizkih temperaturah, pri katerih se pojavi vrh v susceptibilnosti 

vzorca. Temperaturi, pri kateri je susceptibilnost največja, pravimo temperatura zamrznitve 

(  ). Pri temperaturah višjih od temperature zamrznitve susceptibilnost pada z višanjem 

temperature, kot predvideva Curie-Weissov zakon [2]. Do zanimivega dogajanja pa pride pri 

meritvah susceptibilnosti v konstantnem magnetnem polju v odvisnosti od temperature v 

okolici   . Pomembno postane ali najprej vzorec ohladimo pod    brez zunanjega magnetnega 

polja in nato merimo susceptibilnost v odvisnosti od temperature pri segrevanju vzorca ali pa 

merimo susceptibilnost vzorca v odvisnosti od temperature pri ohlajanju vzorca od 

temperature višje od    do temperatur pod   . Če merimo susceptibilnost v odvisnosti od 

temperature v izmeničnem magnetnem polju, lahko tudi določimo   , ki pa je odvisen od 

frekvence zunanjega magnetnega polja, kar opisuje Vogel-Fulcherjev zakon [3]. Materiale s 

takšnimi lastnostmi so poimenovali spinska stekla. Za spinsko steklasto obnašanje se izkaže, 

da je ključnega pomena naključnost v zgradbi snovi in/ali interakcijah med spini. Interakcije 

med spini privedejo do kooperativne zamrznitve spinov, ki je značilnost spinskih stekel. 

Zlitinam kovin, ki imajo lastnosti spinskih stekel, danes pravimo kanonična spinska stekla [3]. 

 

V diplomskem seminarju preučimo obnašanje kanoničnega spinskega stekla CuMn, ki so ga 

obravnavali že Nagata in sod. [4], a za raliko od [4] izberemo spinsko steklo z večjim deležem 

manganovih ionov. Predvidevamo, da večji delež manganovih ionov, ki so nosilci magnetnih 

momentov v vzorcu, vpliva na   , in sicer da bo ta nekoliko višja. Večji delež manganovih 
ionov v vzorcu namreč pomeni, da so ti bolj blizu skupaj, kar poveča verjetnost, da ioni 

magana interagirajo drug z drugim. Več interakcij pa povzroči, da spini bolj sodelujejo pri 

zamrznitvi. Pričakujemo tudi, da večji delež manganovih ionov vpliva na vrednost Curie-

Weissove temperature. Z meritvami magnetizacije v odvisnosti od jakosti magnetnega polja 

želimo preveriti, če je odziv vzorca linearen. Določimo tudi efektivni magnetni moment 

manganovih ionov in s tem valenčno stanje prevladujočih manganovih ionov v vzorcu. 

 

V nadaljevanju najprej predstavimo osnove magnetizma (poglavje 2) in nato podrobneje 

fizikalne lastnosti spinskih stekel (poglavje 3). V poglavju 4 predstavimo merilnik, s katerim 

smo merili magnetne lastnosti vzorca, in podamo meritve ter njihovo analizo. 
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2 MAGNETNE LASTNOSTI SNOVI 

Trdnine, s katerimi se srečujemo v vsakdanjem življenju, so zgrajene iz osnovnih gradnikov z 

magnetnimi momenti, ki lahko med sabo interagirajo, zato v nadaljevanju najprej podrobneje 

opišemo magnetni moment in njegovo obnašanje v magnetnem polju. Nato predstavimo 

obnašanje množice magnetnih momentov, ki med seboj ne interagirajo, v magnetnem polju v 

odvisnosti od temperature. Nato upoštevamo tudi vpliv interakcij. Ker pa se v magnetizmu še 

vedno uporablja star sistem enot (cgs), bomo predstavili tudi povezavo z aktualnim sistemom 

enot (SI). 

2.1 MAGNETNI MOMENT 

Osnovna fizikalna količina, s katero opišemo magnetne lastnosti snovi, je magnetni moment 

( ⃑). Magnetni moment je vektorska količina, ki jo v klasični fiziki predstavimo s tokovno 

zanko. Magnetni moment tokovne zanke je enak 

 

 IS  , (1) 

 

kjer je I električni tok v zanki in S prečni presek zanke. Magnetni moment vedno kaže 

pravokotno glede na prečni presek zanke. Smer določimo s pravilom desne roke, tako da s 

prsti objamemo smer toka, iztegnjen palec pa kaže v smeri magnetnega momenta. Navadno 

magnetni moment izrazimo v enotah Bohrovega magnetona (  ), ki predstavlja magnetni 

moment vodikovega atoma v osnovnem stanju: 
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kjer je   Planckova konstanta deljena z   ,    masa elektrona in e  naboj elektrona. Ker pa 

obravnavamo magnetne lastnosti različnih materialov, je potrebno vedeti, kako je magnetni 

moment v snovi definiran. Nosilci magnetnih momentov so elektroni v atomu. Magnetni 

moment elektrona v atomu pa je povezan s tirno vrtilno količino elektrona ( L ): 

 

 B L


   , (3) 

 

kjer je negativni predznak posledica negativnega naboja elektrona in pomeni, da sta tirni 

magnetni moment in tirna vrtilna količina antiparalelna. Povezavo med magnetnim 

momentom in vrtilno količino sta eksperimentalno dokazala Einstein in de Haas leta 1915. 

 

Tirna vrtilna količina elektrona v atomu je kvantnomehanska količina, odvisna od stanja, v 

katerem se elektron nahaja, in je definirana z naslednjo enačbo: 

 

 ( 1)L l l  , (4) 

 

kjer je l  tirno kvantno število. Iz enačbe (4) vidimo, da je vrtilna količina kvantizirana. Tirno 

kvantno število, ki je celo število, nam predstavlja orbitalo, v kateri se elektron nahaja, in 

lahko zavzame naslednje vrednosti:  
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 0, 1, 2,..., ( 1)l n     , (5) 

 

pri čemer je n  glavno kvantno število, ki je pozitivno celo število in določa lupino, v kateri se 

elektron nahaja, hkrati pa določa tudi energijo elektrona. Iz izraza (5) sledi, da je število 

možnih orbital, v katerih se lahko nahaja elektron, odvisno od glavnega kvantnega števila. 

Izmerimo lahko le komponento vrtilne količine (  ) v poljubni smeri, ki jo ponavadi 

označimo kot smer z: 

 zL m , (6) 

 

kjer je m  tretje kvantno število imenovano magnetno kvantno število, ki lahko zavzame 

     vrednosti: 

 0, 1, 2,..., ( 1)m l     . (7) 

 

Poleg tirne vrtilne količine ima elektron še spinsko vrtilno količino. Ime spin sicer nakazuje 

vrtenje okoli lastne osi, a takšna klasična analogija ni ustrezna. Spin nima klasične analogije 

in je čista kvantnomehanska lastnost elektrona. Obstoj spina sta eksperimentalno potrdila 

nemška fizika Otto Stern in Wahlter Gerlach leta 1922. Spin opišemo s spinskim kvantnim 

številom ( s ) in spinskim magnetnim kvantnim številom (  ). Spinska kvantna števila 

fermionov so polštevilčne vrednosti. Za elektron velja: 

 

 
1

2
s   (8) 

 

in magnetno kvantno število elektrona lahko tako vzame le dve vrednosti: 

 

 
1

2
sm   , (9) 

 

pri čemer pozitivno vrednost poimenujemo spin gor in negativno vrednost spin dol. Spinski 

magnetni moment je povezan s spinsko vrtilno količino ( ⃑): 
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m
   , (10) 

 

kjer je sg Landejev faktor ( 2sg  ) [5]. 

2.2 MAGNETNI MOMENT V MAGNETNEM POLJU 

Na magnetni moment v magnetnem polju z gostoto B  deluje navor  ⃑: 

 

 B   . (11) 

 

Potencialna energija (U) magnetnega momenta v polju je: 

 U B   .  (12) 
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Ker pa je magnetni moment povezan z vrtilno količino (en. (3)) in ker je vsota zunanjih 

navorov na sistem enaka spremembi vrtilne količine sistema po času, lahko zapišemo: 

 

 
d

d

L
B

t
  . (13) 

 

To pomeni, da je sprememba vrtilne količine pravokotna tako na magnetni moment, kot tudi 

na gostoto magnetnega polja. Zato navor, ki ga magnetno polje povzroča na magnetni 

moment, povzroči, da magnetni moment precesira okoli smeri magnetnega polja [6]. 

 

Magnetne lastnosti materiala na makroskopski skali so odvisne od magnetnih lastnosti 

posameznih gradnikov in interakcij med njimi. Ko merimo magnetno polje tuljave v praznem 

prostoru, je rezultat drugačen, kot če je v tuljavi snov. Razlog je v magnetizaciji snovi (M), ki 

poveča gostoto magnetnega polja v snovi: 

 

 0μ ( )B H M  , (14) 

 

kjer je    indukcijska konstanta in H jakost zunanjega magnetnega polja. Magnetizacija je 

odvisna od jakosti zunanjega magnetnega polja. V izotropnih snoveh z linearnim odzivom je 

magnetizacija premosorazmerna z jakostjo zunanjega magnetnega polja: 

 

 M H , (15) 

 

kjer je   magnetna susceptibilnost [2]. 

 

Gostota magnetnega polja je odvisna od snovi, ki jo vstavimo v magnetno polje (en. (14)). Ko 

govorimo o magnetnih lastnostih snovi, imamo v mislih odziv snovi na jakost zunanjega 

magnetnega polja. Glede na gostoto magnetnega polja, ki jo izmerimo v snovi, snovi 

ponavadi delimo na feromagnete, paramagnete in diamagnete. 

 

Feromagnetne snovi so dokaj redke v naravi (železo, nikelj, kobalt). Susceptibilnost 

feromagnetnih materialov je odvisna od jakosti zunanjega magnetnega polja, v katerem se 

nahaja,        in od preteklega stanja sistema, kar se kaže kot histerezno obnašanje 

magnetizacije v zunanjem magnetnem polju. Material ostane magneten (magnetizacija je 

različna od 0) tudi, ko ni zunanjega polja [1]. 

 

Paramagnetne snovi so precej pogoste v naravi. Atomi oz. ioni imajo stalne magnetne 

momente zaradi neparnega števila elektronov v zunanji orbitali. Magnetni momenti 

paramagnetne snovi so naključno orientirani v prostoru, kadar ni zunanjega magnetnega polja. 

Ko pa so izpostavljeni zunanjemu magnetnemu polju, je verjetnost pri nižjih temperaturah 

večja, da se poravnajo vzporedno s smerjo le-tega. Zunanje magnetno polje vsiljuje urejenost 

magnetnim momentom, medtem ko višja temperatura poveča fluktuacije magnetnih 

momentov oz. nered [1]. 

 

Diamagnetni odziv snovi je najšibkejši. Prisoten je v vseh snoveh, a pri paramagnetnih in 

feromagnetnih prevladata slednja vpliva. Diamagnetizem je izrazito kvantnomehanski pojav. 

Magnetizacija diamagnetnih materialov je sorazmerna z jakostjo zunanjega polja, a kaže v 
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nasprotni smeri kot zunanje polje, kar pomeni, da je susceptibilnost diamagnetnih materialov 

negativna [1]. 

2.3 CURIEJEV ZAKON IN CURIE-WEISSOV ZAKON 

Curiejev zakon pravi, da je magnetna susceptibilnost paramagnetnega materiala 

obratnosorazmerna s temperaturo: 

 
C

T
  , (16) 

 

kjer je C Curiejeva konstanta, ki je lastnost snovi in je povezana z efektivnim magnetnim 

momentom. Curiejev zakon lahko izpeljemo iz klasične fizike, če zanemarimo dejstvo, da 

lahko izmerimo le komponento magnetnega momenta, kar je posledica kvantizacije.  

 

Zanima nas torej, kako se spreminja susceptibilnost v odvisnosti od temperature za snov, v 

kateri magnetni momenti med sabo ne interagirajo. Če predpostavimo, da so vse smeri v 

prostoru enakovredne in nas zanima delež magnetnih momentov, ki kažejo v smeri med   in 

     glede na izbrano smer z, je ta delež sorazmeren deležu površine krogle, ki ga 

predstavlja črtasta površina na obodu krogle (slika 1). Če vzamemo za polmer krogle kar 1, je 

površina krogle   . Črtasta površina na obodu krogle pa je enaka           . Torej je delež 
magnetnih momentov, ki kažejo v smeri med   in      glede na os z, enak           .  

 
Slika 1. Pri izpeljavi Curiejevega zakona si pomagamo s shemo prostora v obliki krogle s 

polmerom 1. Zunanje magnetno polje kaže v smeri z. Magnetni momenti so pod kotom, ki 

leži med   in      glede na smer gostote zunanjega magnetnega polja. Delež magnetnih 

momentov, ki kažejo v smeri med   in      glede na smer z, ko ni zunanjega magnetnega 

polja, je sorazmeren deležu, ki ga predstavlja črtasta površina glede na površino celotne 

krogle [6]. 

 

Če pa je v prostoru, v katerem se nahajajo magnetni momenti, magnetno polje v smeri osi z, 

vse smeri za magnetne momente niso več enakovredne, saj jih magnetno polje skuša 

poravnati v smeri z. Energija magnetnih momentov, ki kažejo v smeri med   in      glede 

na z je             (glej en. (12)). Verjetnost, da magnetni moment kaže v smeri med   

in      glede na zunanje magnetno polje pri neki temperaturi, dobimo z uporabo 

Boltzmannove porazdelitve. Povprečni magnetni moment v smeri zunanjega magnetnega 

polja (〈  〉) je tako enak: 
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kjer je Bk  Boltzmannova konstanta in T  temperatura. Enačbo (17) preoblikujemo z vpeljavo 

novih spremenljivk          in         : 
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Po integriranju dobimo: 
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coth( ) ( )
z

y L y
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   , (19) 

 

kjer je ( )L y  Langevinova funkcija. Za majhne y  (      ) lahko          razvijemo v 

vrsto: 
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  . (20) 

 

Če en. (20) vstavimo v enačbo (19), dobimo Langevinovo funkcijo za    : 

 

 ( )
3

y
L y  . (21) 

 

Vpeljemo še saturacijsko magnetizacijo (  ), ki jo definiramo kot največjo možno 

magnetizacijo, ki bi jo dosegli, če bi bili vsi magnetni momenti obrnjeni v isto smer: 

 

 s VM n  , (22) 

 

kjer je Vn  število magnetnih momentov (N) na enoto volumna (V): 

 

 
V

N
n

V
 . (23) 

 

Ker se nikoli vsi magnetni momenti ne poravnajo v smeri zunanjega magnetnega polja, 

dosežemo manjšo magnetizacijo: 

 

 V zM n  . (24) 

 

Ob upoštevanju en. (19), (22) in (24) lahko zapišemo: 
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Upoštevamo še pogoj     (en. (21)) in dobimo: 

 

 
3s B

M B

M k T


 . (26) 

 

Iz enačbe (15) izrazimo magnetno susceptibilnost in upoštevamo 0B H , kar velja za 

majhne B, ter tako dobimo: 

 0M

B


  . (27) 

 

Iz enačbe (26) izrazimo magnetizacijo in jo vstavimo v enačbo (27). Uporabimo še definicijo 

saturacijske magnetizacije (en. (22)) in dobimo: 
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  , (28) 

 

kjer   predstavlja efektivni magnetni moment atomov v magnetnem polju in ga bomo v 

nadaljevanju seminarja označevali kot     [6]. Magnetno susceptibilnost pretvorimo v 

molarno magnetno susceptibilnost, kar bo služilo pri izračunu efektivnega magnetnega 

momenta spinskega stekla. Število molov (n) snovi dobimo, če N delimo z Avogadrovim 

številom (  ). 
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n

N
 . (29) 

 

Upoštevamo enačbi (23) in (29) in iz enačbe (28) lahko zapišemo molarno susceptibilnost: 
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Vpeljemo molarno Curiejevo konstanto ( mC ):  
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in preoblikujemo enačbo (30) v znano obliko Curiejevega zakona: 
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m
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Molarno Curiejevo konstanto lahko določimo s prilagajanjem odvisnosti (en. (32)) meritvam 

molarne susceptibilnosti v odvisnosti od temperature. Ko določimo velikost molarne 
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Curiejeve konstante, lahko izračunamo efektivni magnetni moment atomov v magnetnem 

polju: 
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 . (33) 

 

Ker v literaturi navadno najdemo efektivne magnetne momente podane v enotah Bohrovega 

magnetona (  ), smo v takšni obliki zapisali tudi izraz za efektivni magnetni moment  

(en. (33)). 

 

Poleg termičnih fluktuacij, ki vsiljujejo naključnost v smeri, v kateri kažejo magnetni 

momenti, in poleg zunanjega magnetnega polja, ki skuša poravnati magnetne momente, lahko 

magnetni momenti interagirajo tudi drug z drugim. Takšno obnašanje opiše Curie-Weissov 

zakon [2]: 

 
( )

m
m

C
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, (34) 

 

kjer je   mera za jakost interakcij med magnetnimi momenti oz. Curie-Weissova 

temperatura. Pozitivna vrednost parametra   pomeni feromagnetne interakcije med 

magnetnimi momenti, medtem ko negativna vrednost parametra   opiše antiferomagnetne 

interakcije. Ko se temperatura približuje k  , susceptibilnost divergira, zato je Curie-Weissov 

zakon velja le pri temperaturah višjih od  . Curie-Weissovemu zakonu pa lahko dodamo še 

prosti člen (  ), ki predstavlja susceptibilnost zaradi diamagnetnega odziva snovi. Ta člen je 

ponavadi majhen v primerjavi s prvim členom, saj je diamagnetni odziv snovi najšibkejši. V 

nadaljevanju seminarja se bo poimenovanje Curie-Weissov zakon zato nanašalo na naslednjo 

enačbo: 

 0
( )

m
m

C

T
  


. (35) 

2.4 KOLIČINE IN ENOTE V MAGNETIZMU 

V znanosti se danes večinoma uporabljajo SI enote (Systeme internationadl d'unites – 

mednarodni sistem enot), a določena področja znanosti zaradi razvoja področja uporabljajo 

stare enote in definicije količin. Magnetizem je zagotovo takšno področje. V znanosti se je do 

druge svetovne vojne uporabljal cgs sistem enot, kjer so osnovne enote centimeter, gram in 

sekunda. Danes pa v SI uporabljamo meter, kilogram in sekundo kot osnovne enote. Dodatno 

nevšečnost v magnetizmu povzročajo tudi drugačne definicije gostote magnetnega polja [6]. 

V sistemu SI je ta (glej tudi en. (14)): 

 0( )B H M  , (36) 

v cgs sistemu enot pa [6]: 

 4πB H M  . (37) 

 

V cgs sistemu imata B in H enake enote, a vseeno se uporabljata različni poimenovanji. Enota 

za B je Gauss (G), za H pa Oersted (Oe). Razlika v definiciji B je posledica različnih definicij 

jakosti magnetnega polja, s katerim se obda magnetni monopol, ki pa ne obstaja (oz. še ni bil 

odkrit) V SI sistemu enot je: 

 
24π

q
H

r
 , (38) 
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v cgs pa: 

 
2

q
H

r
 , (39) 

 

kjer je q  naboj magnetnega monopola in r  oddaljenost od magnetnega monopola [6]. 

 

V magnetizmu se še danes pogosto uporabljajo cgs enote in definicije, tako je tudi v primeru 

magnetometra podjetja Quantum Design, s katerim smo merili magnetne lastnosti spinskega 

stekla. Zato v tabeli 1 podajamo razpredelnico enot ključnih količin v magnetizmu in faktor 

pretvorbe iz sistema cgs v sistem SI. 

 

KOLIČINA SIMBOL CGS SI 
FAKTOR PRETVORBE 

IZ CGS V SI SISTEM 

Gostota magnetnega 

polja 
B  gauss (G) tesla (T)      

Jakost magnetnega 

polja 
H  

oersted 

(Oe) 
A/m         

Magnetni moment   emu (
erg

G
) 2Am       

Molarna magnetizacija mM  emu/mol              

Morna susceptibilnost m                         

 

Tabela 1. Tabela enot v cgs in SI sistemu enot, s faktorjem pretvorbe iz cgs v SI sistem enot 

za količine v magnetizmu, ki jih uporabljamo v tem seminarju. 1 erg =      J [2]. 

3 SPINSKA STEKLA 

Spinska stekla so magnetni materiali, za katere je značilna naključna zamrznitev magnetnih 

momentov pri t.i. temperaturi zamrznitve (  ). Pri temperaturah nižjih od temperature 

zamrznitve so spinska stekla sistem brez prostorskega reda dolgega dosega. V tem stanju je 

sistem neergodičen, kar pomeni, da se njegova dinamika tako upočasni, da so karakteristični 

časi relaksacij magnetnih momentov mnogo daljši od časovnega okna eksperimenta. 

Naključnost je lahko posledica naključnosti lege nosilcev magnetnih momentov ali 

naključnosti v interakcijah med magnetnimi momenti. Interakcije med magnetnimi momenti 

in naključnost privedejo tudi do frustracij posameznih magnetnih momentov, zato spinska 

stekla uvrščamo med magnetno frustrirane sisteme. Spinsko steklasto obnašanje so najprej 

opazili na zlitinah dveh kovin. Kovina, ki prevladuje, se imenuje gostiteljica in ima 

diamagnetno kovinsko obnašanje. Odziv diamagnetnih snovi v magnetnem polju je šibek, 

zato prevlada vpliv magnetnih momentov druge kovine, ki tvorijo prostorsko naključno 

razporejene gruče magnetnih nečistoč, ki med sabo interagirajo. Takšna spinska stekla 

imenujemo kanonična spinska stekla. Ime spinska stekla je prvič predlagal B. R. Coles leta 

1970, ko je opazil takrat nenavadno magnetno obnašanje sistema AuCo. Že interpretacija 

imena spinska stekla pove nekaj o takšnem magnetnem sistemu. Steklo nima urejene strukture 

dolgega dosega, kar nakazuje na naključnost, ki pa v spinskih steklih ni nujno povezana s 

prostorsko urejenostjo gradnikov. Beseda »spinsko« pa se navezuje na spinski magnetni 

moment posameznih atomov v magnetnih nečistočah. Pri obravnavi spinskih stekel se 

pogosto uporablja kar poimenovanje spin namesto magnetnega momenta, ker spinski 
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magnetni moment predstavlja glavni prispevek k magnetnemu momentu posameznega atoma 

v kanoničnih spinskih steklih [3]. 

3.1 MAGNETNE INTERAKCIJE 

Magnetne interakcije med magnetnimi momenti v trdnini so razlog, da se magnetni momenti 

med sabo čutijo. Posledično je smer, v katero kaže posamezen magnetni moment, povezana s 

smerjo drugih magnetnih momentov, kar lahko privede do magnetnega reda dolgega dosega 

[6]. Hkrati pa lahko naključna porazdelitev magnetnih momentov v prostoru privede do 

frustracij posameznih magnetnih momentov in zanimivega obnašanja na makroskopski skali 

[3]. 

 

Najprej preverimo, kako lahko na magnetne lastnosti vpliva dipolna interakcija. Hitro se 

izkaže, da je prešibka, da bi z njo lahko pojasnili magnetne lastnosti snovi. Energija dveh 

dipolov  ⃑  in  ⃑  je [6]: 

 0
1 2 1 23 2

μ 3
( )( )

4π
E r r

r r
   
 

     
 

, (40) 

 

kjer je  ⃑ lega dipola  ⃑  glede na dipol  ⃑ . Če predpostavimo, da imamo dva magnetna 

momenta velikosti Bohrovega magnetona na razdalji 1010  m drug od drugega in obrnjena v 

isto smer, je energija ekvivalentna termični energiji pri 1 K. Ekvivalentno temperaturo 

izračunamo tako, da energijo E delimo z Boltzmannovo konstanto. Dipolna interakcija bi torej 

lahko pomembno vplivala le pri temperaturah nižjih od 1 K [6]. Kljub temu pa je to tista 

interakcija, ki povzroči, da se dva permanentna magneta, ki vsebujeta ogromno število 

magnetnih momentov, privlačita, kar najpogosteje opazimo v vsakdanjem življenju (npr. 

magnetki za na hladilnik). 

 

Za magnetni red dolgega dosega so odgovorne izmenjalne interakcije. Izmenjalne interakcije 

so elektrostatske interakcije, ki so posledica tega, da je za istoznačna naboja energijsko 

neugodno, če sta blizu skupaj [6]. Poznamo dve vrsti izmenjalnih interakcij: direktno in 

indirektno. 

 

Direktna izmenjalna interakcija je interakcija elektronov na dveh sosednjih magnetnih atomih, 

ki interagirata preko izmenjalne interakcije brez posrednika. Zelo pogosto pa direktna 

izmenjalna interakcija ne more biti razlog za magnetne lastnosti zaradi premajhnega 

prekrivanja sosednjih magnetnih orbital. Za razlago spinskih stekel se je direktna izmenjalna 

interakcija pokazala za nezadostno [3,6]. Naslednja možnost je interakcija, pri kateri pomaga 

kakšen drug delec v snovi. 

 

Kadar sta magnetna iona preveč oddaljena drug od drugega, da bi se direktno sklopila, lahko 

pri sklopitvi pomagajo prevodni elektroni, ki se nahajajo v snovi. Takšna sklopitev je zelo 

pogosta v kovinah zaradi prevodnih elektronov, ki posredujejo pri sklopitvi magnetnih ionov. 

Interakciji pravimo indirektna izmenjava v kovinah oz. RKKY interakcija, kjer RKKY 

predstavljajo začetnice priimkov znanstvenikov, ki so odkrili ta pojav (Ruderman, Kittel, 

Kasuya in Yosida). RKKY interakcije so dolgega dosega in so oscilatorno odvisne od razdalje 

med dvema magnetnima momentoma. Odvisno od razdalje lahko imamo feromagnetno ali 

antiferomagnetno sklopitev sosednjih magnetnih momentov. Feromagnetno sklopljena 

magnetna momenta kažeta v isti smeri, medtem ko antiferomagnetno sklopljena magnetna 

momenta kažeta v nasprotnih smereh. RKKY interakcija je tudi razlog, zakaj se je začel 
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problem spinskih stekel z opazovanjem magnetnih kovinskih zlitin, saj so razdalje med 

magnetnimi momenti v kanoničnih spinskih steklih različne, kar pomeni različne sklopitve in 

posledično frustracijo posameznih magnetnih momentov [3,6]. V materialu brez prevodnih 

elektronov, ti ne morejo biti razlog za interakcije med magnetnimi momenti, ampak pri 

interakciji posreduje drug nemagneten ion. 

 

Izolatorji in polprevodniki so primer materialov, kjer ni prevodnih elektronov, ki bi lahko 

sklopili dva magnetna momenta. Ker je direktna izmenjava prešibka, to pomeni, da mora 

obstajati neka druga izmenjalna interakcija. Imenujemo jo super-izmenjalna interakcija in je 

indirektna izmenjalna interakcija med dvema magnetnima ionoma, med katerima se nahaja 

nemagnetni ion, ki omogoča interakcijo. Takšne interakcije navadno privedejo do 

antiferomagnetne sklopitve med magnetnima ionoma [3,6]. 

3.2 FRUSTRACIJE 

Spinska stekla so magnetno frustriran sistem zaradi frustriranih spinov. Spin je frustriran, če 

ne ve, v katero smer bi se obrnil. Če na primer en sosed želi obrniti spin v eno smer, drugi pa 

v drugo z enako jakostjo kot prvi, je ta spin frustriran. V kanoničnih spinskih steklih lahko 

razložimo frustracijo spinov z naključno lego le-teh in z več možnimi interakcijami med njimi 

(mešane interakcije). Primer frustriranega spina je prikazan na sliki 2. Predpostavimo, da se 

najbližji sosednji spini sklopijo feromagnetno z jakostjo      in da se spini sklopijo z 

drugim najbližjim sosedom antiferomagnetno z jakostjo     , Mešane interakcije z 

naključno porazdelitvijo spinov lahko privedejo do tega, da bi posamezen spin moral kazati v 

dve različni smeri (glej odebeljeno točko na sliki 2). Spin na odebeljeni točki na sliki 2 je 

sklopljen z dvema spinoma antiferomagnetno in enim spinom feromagnetno. Če je jakost 

feromagnetnih sklopitev dvakrat večja od jakosti antiferomagnetnih sklopitev (|  |   |  |), 
potem spin na odebeljeni točki ne bo vedel, v katero smer se naj obrne in bo zato frustriran. 

Opisan primer konfiguracije spinskega stekla ustreza kanoničnim spinski steklom, saj je 

naključnost v lokaciji spinov dosežena z zlivanjem kovin (magnetne nečistoče so naključno 

razporejene v vzorcu), mešane interakcije pa opišemo z RKKY interakcijami [3]. 

3.3 ZAMRZNITEV SPINOV 

Dogajanje v spinskih steklih postane zanimivo pri nizkih temperaturah v zunanjem 

magnetnem polju. Nizke temperature so temperature blizu temperature zamrznitve (  ), ki je 

temperatura, pri kateri je susceptibilnost spinskega stekla največja. Pri visokih temperaturah 

termični nered prevlada nad magnetnimi interakcijami, zato je susceptibilnost vzorca majhna, 

a hkrati raste z nižanjem temperature. Takšno obnašanje opišemo s Curie-Weissovim 

zakonom (en. (35)). Pri temperaturah blizu    pa začnejo spini zamrzovati. Smer 

zamrznjenega spina v prostoru je določena in se več ne spreminja. Vsi spini pa ne zamrznejo 

istočasno, ampak postopoma. Vsi spini bi zamrznili, če bi vzorec ohladili na temperaturo 0 K. 

Pri nizkih temperaturah tudi interakcije med spini niso več zanemarljive, zato pride do 

kooperativne zamrznitve spinov. Na smer, v katero kažejo spini, ko zamrznejo, pomembno 

vpliva smer zunanjega magnetnega polja. Zato se magnetni odziv spinskih stekel v okolici    

bistveno razlikuje, če sistem najprej ohladimo pod    brez zunanjega magnetnega polja in 

nato povečujemo temperaturo sistema ali pa sistem ohlajamo v magnetnem polju od visokih 

temperatur (    ) do temperatur nižjih od   . Dogajanje se še dodatno spremeni v 
izmeničnem magnetnem polju. 
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Slika 2. Spinsko steklo s prostorsko naključno razporejenimi spini (rdeči in modri krogci) 

med magnetno nevtralnimi gradniki kovine gostiteljice. Spini so sklopljeni feromagnetno 

(    ) z najbližjimi sosedi in antiferomagnetno (    ) z drugim najbližjim sosedom. 

Jakost feromagnetnih sklopitev je dvakrat večja od jakosti antiferomagnetnih sklopitev 

(|  |   |  |). Ko izberemo smer, v katero kaže spin v desnem zgornjem kotu, in sledimo 
sklopitvam, je spin na odebeljeni točki frustriran. Sklopitev spinov na modrih krogcih ne 

privede do frustracij. Smer spinov na modrih točkah je poljubna glede na smer spinov na 

rdečih točkah [3]. 

 

Če vzorec pri visokih temperaturah začnemo ohlajati v magnetnem polju, susceptibilnost 

vzorca narašča zaradi vedno manjših termičnih fluktuacij. Ko se približujemo    vedno več 

spinov kooperativno zamrzne. Ko temperaturo nižamo pod   , opazimo rahlo znižanje 

susceptibilnosti, ki pa ga ne znamo razložiti. Z nadaljnim nižanjem temperature se 

susceptibilnost ne spreminja več. Odziv vzorca v tem delu je reverzibilen [3]. 

 

Dogajanje se bistveno spremeni, če najprej ohladimo vzorec pod    brez zunanjega polja in 

nato povečujemo temperaturo v majhnem zunanjem magnetnem polju, pri katerem je odziv 

snovi linearen. Ko začnemo višati temperaturo, začne susceptibilnost naraščati z višanjem 

temperature in doseže največjo vrednost pri isti temperaturi (  ) kot pri ohlajanju. Z višanjem 

temperature vedno več spinov odmrzne in magnetno polje lahko te spine poravna, zato se 

susceptibilnost povečuje. Odziv vzorca v tem delu je ireverzibilen [3]. 

 

Dogajanje pa se spremeni, če merimo susceptibilnost v izmeničnem magnetnem polju. V tem 

primeru ni razlike, če vzorec najprej ohladimo in nato vključimo zunanje polje ali pa ga kar 

ohlajamo v zunanjem polju. Ko nižamo temperaturo, se termična energija manjša in 

posledično tudi naključna nihanja, zato lahko spini lažje sledijo magnetnemu polju in 

susceptibilnost se veča. Ko pa dosežemo temperaturo zamrznitve, je sledenje spinov 

vzbujanju počasnejše zaradi interakcij med spini. Temperatura zamrznitve se veča, če večamo 

frekvenco zunanjega magnetnega polja. Koliko se spremeni temperatura zamrznitve spinov 

(    s spremembo frekvence zunanjega magnetnega polja ( ), nam pove parameter     [3]: 

 

 
log( )

f

T

f

T
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. (41) 
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Gruče magnetnih nečistoč v spinskem steklu si lahko predstavljamo, kot magnetne nanodelce, 

zato lahko spremembo    s spremembo frekvence magnetnega polja opišemo z Néelovim 

modelom. Néelov model opisuje dinamiko magnetnih nanodelcev, ki med seboj ne 

interagirajo [7]: 

 
0e

a

b f

E

k T
 



 , (42) 

 

kjer je    relaksacijska frekvenca, ki je obratno sorazmerna relaksacijskemu času spinov in    

aktivacijska energija. Izkaže se, da Néelov zakon slabo opiše dogajanje v spinskih steklih, kar 

je pričakovano, saj je značilno za spinska stekla, da gruče magnetnih nečistoč med sabo 

interagirajo. Zato dogajanje opišemo z empiričnim Vogel-Fulcherjevim modelom, ki 

predvideva tudi interakcije med gručami magnetnih nečistoč. Jakost interakcij je, podobno kot 

v Curie-Weissovem zakonu (35), upoštevana s temperaturo (  ) [3]:  

 

 0( )

0e

a

b f

E

k T T
 




 . (43) 

4 MERITVE IN REZULTATI 

Obravnavali smo magnetne lastnosti vzorca Cu94Mn6 (slika 3), kar pomeni, da je v vzorcu na 

100 delcev 94 atomov bakra in 6 ionov mangana. Ioni mangana so nosilci magnetnih lastnosti 

v tem vzorcu. Merilnik, s katerim smo merili magnetne lastnosti, meri magnetni moment 

vzorca, ki je vektorska vsota posameznih magnetnih momentov v vzorcu. Magnetni moment 

smo pretvorili v molarno magnetizacijo (  ) vzorca: 

 

 
(Mn)

vzorca
mM

n


 , (44) 

 

kjer je         magnetni moment vzorca in n(Mn) število molov manganovih ionov v vzorcu 

(glej tabelo 2). Manganovi ioni so nosilci magnetnih lastnosti v tem vzorcu, zato podajamo 

molarno magnetizacijo na mol manganovih ionov. Pri meritvah v majhnem magnetnem polju, 

v katerem je odziv snovi linearen, smo izračunali molarno magnetno susceptibilnost vzorca 

(  ): 

 m
m

M

H
  , (45) 

 

ki jo uporabim za prikaz meritev v konstantnem in izmeničnem magnetnem polju. 

 

m (122,81 0,01)  mg 

MCu 63,55  kg/kmol  

MMn 54,94  kg/kmol  

(Mn)n  41,169 10  mol 

 

Tabela 2. Tabela s podatki o vzorcu. MCu je molska masa bakra, MMn je molska masa 

mangana. Podana je le množina snovi manganovih ionov      , saj so ti nosilci magnetnih 

momentov, ker je baker v kovinskem stanju. 
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Slika 3. Vzorec Cu94Mn6 na milimetrskem papirju 

 

Meritve smo opravljali s sodobnim magnetometrom MPMS XL na Inštitutu za matematiko, 

fiziko in mehaniko v Ljubljani. V nadaljevanju bomo najprej predstavili osnovne komponente 

magnetometra in njegove lastnosti, nato pa podali opravljene meritve in njihovo analizo. 

4.1 MERILNIK MPMS XL 

Magnetne lastnosti vzorca smo merili z merilnikom MPMS XL (slika 4) (magnetic property 

measurement system) podjetja Quantum Design. Ključne komponente tega merilnika so 

SQUID (Superconducting Quantum Interference Device), superprevodni ščit, superprevodna 

detekcijska tuljava in superprevodni magnet. 

 

SQUID, ki je osrednji del merilnika MPMS, je eden izmed najnatančnejših tipov merilnikov 

za merjenje magnetnega polja. Magnetno polje meri posredno preko induciranega supertoka v 

superprevodni detekcijski tuljavi, ki je s SQUID-om povezana s superprevodnimi žicami. 

Osrednji del SQUID-a je Josephsonov stik, zato lahko SQUID opišemo kot kvatnomehanski 

interferometer, ki izkorišča Josephsonov pojav. SQUID deluje kot linearni pretvornik 

induciranih električnih supertokov v napetost, ki jo nato merimo. Električni supertokovi se 

inducirajo v zaznavni tuljavi in so sorazmerni magnetnemu momentu vzorca, ki ga merimo. 

Ob ustrezni kalibraciji merilnika dobimo zelo natančen merilnik magnetnega momenta 

vzorca. Za pravilno delovanje merilnika je pomembno, da je SQUID izpostavljen 

konstantnemu zunanjemu polju, zato je obdan s superprevodnim ščitom. Superprevodni ščit 

ščiti SQUID pred fluktuacijami v zunanjem magnetnem polju, ki je prisotno v laboratoriju in 

tudi pred fluktuacijami v magnetnem polju superprevodnega magneta. Ščit naredi prostor z 

izredno majhnim in konstantnim magnetnim poljem, v katerem se nahaja SQUID, ki pa bi 

pravilno deloval tudi pri velikem polju, če bi le bilo konstantno [2,6]. 

 

Superprevodna detekcijska tuljava je superprevodna žica ovita v tri tuljave, ki tvorijo 

gradiometer drugega reda. Zgornja tuljava ima en ovoj ovit v smeri urinega kazalca, srednja 

tuljava ima dva ovoja v nasprotni smeri urinega kazalca in spodnja tuljava en ovoj v smeri 

urinega kazalca (glej sliko 5). V MPMS-ju je detekcijska tuljava postavljena v središče 

superprevodnega magneta in obdaja prostor za vzorec. Takšna konstrukcija zaznavne zanke 

omogoča, da spremembe v zunanjem magnetnem polju minimalno vplivajo na induciran tok v 

celotni tuljavi, saj induciran tok v srednji tuljavi izniči tok induciran v skrajnih dveh, kar 

omogoča, da merimo le magnetni moment vzorca, ki ga premikamo skozi detekcijsko tuljavo, 

saj bo vsaka zanka zaznala le lokalno spremembo magnetnega momenta. Ker pa v praksi ne 

moremo zagotoviti, da bi bila površina, ki jo obdajajo zaznavne tuljave, enaka, nikoli ne 

moremo popolnoma izničiti vpliva superprevodnega magneta, kar je še posebej izrazito pri 
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velikih magnetnih poljih. Po več meritvah se lahko v detekcijski tuljavi pojavijo veliki 

supertokovi, ki s časom ne zamrejo, saj so žice superprevodne. Supertokovi povečajo šum pri 

meritvah. MPMS prepreči nastanek velikih tokov, tako da segreje del detekcijske tuljave, 

vsakič, ko spremenimo magnetno polje. Segreti del detekcijske tuljave ni več superprevoden 

in tok zamre. Slika 5 hitro razkrije, da je pomembna tudi velikost vzorca, ker če bi bil vzorec 

daljši od celotne detekcijske tuljave, ne bi mogli meriti njegovega magnetnega momenta, saj 

bi se izničil v zankah, ki so ovite v različno smer [2].  

 

 
 

Slika 4. Merilni sistem podjetja Quantum Design v Centru za magnetne meritve (CMag) 

Inštituta za matematiko, fiziko in mehaniko v Ljubljani 

 

Superprevodni magnet je pomemben del merilnika, saj omogoča opravljanje meritev v 

magnetnem polju do 5 T . Superprevodni magnet je zgrajen v obliki tuljave iz superprevodne 

žice, kar omogoča, da lahko odklopimo zunanji vir napetosti, ko enkrat dosežemo želeni tok v 

tuljavi in posledično želeno magnetno polje. Ustrezni tok v superprevodni tuljavi nastavimo 

tako, da del superprevodne tuljave segrejemo in tako dosežemo, da ni več superprevoden. 

Nato preko zunanjega vira napetosti nastavimo želeni tok v tuljavi in posledično želeno 

magnetno polje. Dokler je priključen zunanji vir napetosti, z merilnikom zmerimo veliko več 

šuma kot takrat, ko je vir odklopljen. Šum je posledica fluktuacij v zunanjem viru energije. 

Merilnik pa ima na voljo tudi navaden magnet oz. tuljavo iz ohmske žice, ki se jo uporablja za 

ustvarjanje manjših magnetnih polj [2]. 

 

Pomemben del merilnika je tudi prostor za vzorec, v katerem ponavadi kontroliramo 

temperaturo, saj so magnetne lastnosti vzorca povezane s temperaturo. Prostor za vzorec je 

valjaste oblike s premerom 9  mm in je napolnjen s helijevim plinom pri nizkem tlaku. S 

helijem se tudi dosega ekstremno nizke temperature (pribl. 2 K ). Približno trideset 

centimetrov spodnjega dela prostora je obdanih z bakrom, kar pomaga zagotoviti enakomerno 
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temperaturo v delu, v katerem se nahaja vzorec v času merjenja. V tem delu prostora sta tudi 

dva termometra, s katerima merimo temperaturo prostora. Merilnik omogoča opravljanje 

meritev pri temperaturah od 1,9  K do 400  K. Vzorec vstavimo v za to namenjeno držalo na 

koncu toge palice, ki jo vstavimo v prostor za vzorec skozi posebno dvojno tesnilo, ki 

omogoča, da palico z vzorcem dvigamo in spuščamo z mehanizmom, ki se nahaja izven 

prostora za vzorec. Vrhnji del palice je pritrjen v dvižni mehanizem, ki omogoča premikanje 

vzorca skozi zaznavno zanko v diskretnih korakih. Diskretni koraki so primerni, saj 

detekcijska tuljava, ki je povezana s SQUID-om, tvori superprevodni tokokrog, v katerem se 

inducirani električni tok s časom ne manjša, saj v tokokrogu ni upornika. Pri merjenju se 

vzorec večkrat pomakne skozi iste točke, kar omogoča, da se lahko večkrat izmeri napetost, ki 

jo pokaže SQUID in se jo povpreči ter tako zmanjša vpliv šuma. Ko vstavimo vzorec v 

merilnik, je tudi pomembno, da določimo, kje se nahaja, kar naredimo z merjenjem 

magnetnega momenta vzorca in odzivom merilnika glede na lego vzorca [2]. 

 

Merilnik, s katerim smo opravljali meritve, omogoča merjenje magnetnega momenta od 

          do        . Napaka meritve magnetnega momenta v zunanjem magnetnem polju 

manjšem od 0,25  T je manjša od           in v polju večjem od 0,25  T je manjša 

            . Napaka pri merjenju temperature je enaka 0,01 K. Napaka izmerjenega 

zunanjega magnetnega polja iz superprevodne tuljave je 0,033  mT [2,8]. Napake pri meritvah 

so tako majhne, da jih pri prikazu ne moremo posebej narisati, saj je že velikost točk večja od 

napake. 

 
Slika 5. Superprevodna detekcijska tuljava. Robna ovoja sta ovita v nasprotni smeri kot ovoja 

na sredini, kar zmanjša šum zaradi fluktuacij v zunanjem magnetnem polju. Vpliv fluktuacij 

jakosti zunanjega magnetnega polja ( ⃑⃑⃑), ki kaže v smeri navpično navzgor, ni popolnoma 

izničen zaradi razlike v površini posameznih ovojev. Na sliki vidimo tudi vzorec (črn 

kvadrat), ki je znotraj detekcijske tuljave. 
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4.2 MERITVE SUSCEPTIBILNOSTI V KONSTANTNEM POLJU 

Najprej smo opravili meritev ZFC-FC (Zero Field Cooled – Field Cooled), kar pomeni, da 

smo vzorec najprej ohladili brez zunanjega polja in nato vklopili konstantno zunanje polje 

( 9  Am-1 oz. 5 Oe) in merili susceptibilnost vzorca ob segrevanju vzorca. Nato smo pustili 

vklopljeno zunanje polje in merili susceptibilnost vzorca med ohlajanjem. 

 

Rezultat ZFC-FC meritev je na sliki 6. Pri temperaturah nižjih od temperature zamrznitve se 

susceptibilnost bistveno razlikuje med ZFC in FC meritvijo. Pri FC delu meritev (rdeče točke) 

magnetizacija ostane približno konstantna z nižanjem temperature, kar je posledica 

zamrznitve spinov. Ta del krivulje je reverzibilen. ZFC del meritve (modre točke), predstavlja 

meritve magnetnega momenta po tem ko so spini zamrznili brez zunanjega polja. Ta del 

krivulje je ireverzibilen [3]. 

 

Na sliki 6 lahko opazimo, da susceptibilnost pri temperaturah višjih od temperature 

zamrznitve pada z naraščanjem temperature, kar je skladno s Curiejevim zakonom za 

paramagnetne materiale. Ker pa so za spinska stekla značilne interakcije med gručami 

magnetnih nečistoč, smo se odločili, da poskusimo meritvam prilagoditi  Curie-Weissov 

zakon (35) in tako določiti molarno Curiejevo konstanto, iz katere nato lahko izračunamo 

efektivni magnetni moment manganovih ionov (glej en. (33)). Krivulji ZFC in FC pa se ne 

razcepita točno pri temperaturi zamrznitve spinov, ampak pri nekoliko višji temperaturi, kar je 

lepo razvidno iz slike 6b). Pri temperaturah višjih od razcepa krivulj se ZFC in FC 

susceptibilnosti vzorca ne razlikujeta (slika 6b)). Zato smo se odločili prilagajati Curie-

Weissov zakon pri temperaturah višjih od 75 K. Tako smo zagotovili, da smo dovolj daleč od 

zamrznitve spinov in je vpliv interakcij veliko manjši od vpliva termičnih fluktuacij. S 

prilagajanjem Curie-Weissovega zakona izmerjenim vrednostim (glej sliko 7) smo dobili 

vrednosti prostih parametrov:  ,    in    (tabela 3). Pozitivna vrednost parametra   nakazuje 

na feromagnetne interakcije [2]. Prosti parameter    je za red velikosti manjši od izmerjene 

susceptibilnosti vzorca in negativnega predznaka, kar pomeni, da gre res za diamagneten 

odziv vzorca, ki pa je precej majhen.  

 

Iz molarne Curiejeve konstante smo izračunali efektivni magnetni moment mangana v vzorcu 

po enačbi (33) in dobili           . Izmerjen magnenti moment manganovih ionov z 

različnimi valenčnimi stanji smo poiskali tudi v literatruri (tabela 4). Izračunan magnetni 

moment, glede na vrednosti v literaturi, nakazuje, da imamo v vzorcu 2Mn   ione. Upoštevati 

pa je potrebno še feromagnetne interakcije med manganovimi ioni, ki jih potrjuje tudi 

vrednost parametra  . Feromagnetne interakcije v posameznih gručah mangana v vzorcu so 
razlog, da izmerimo višji magnetni moment od teoretične vrednosti za posamezen ion, zato ne 

moremo vedeti, ali imamo v vzorcu samo      ali pa da ti prevladujejo. Nagata in sod. [4] so 

ekperimentalno določili, da v vzorcu CuMn, sicer pri nižjem deležu mangana, prevladujejo 

ioni     . Efektivni magnetni moment so izračunali iz Curiejeve konstante s prilagajnjem 

Curie-Weissovega zakona meritvam. Curie-Weissova temperatura, ki so jo določili, je bila pri 

njihovem vzorcu 0 v okviru napake, kar pomeni, da so bile pri nižji koncentraciji mangana 

zanemarljive feromagnetne interakcije [4]. V našem vzorcu pa smo ugotovili, da so prisotne 

feromagnetne interakcije, kar vpliva na izračun efektivnega magnetnega momenta. Pri višjih 

temperaturah smo bolj oddaljeni od možnega prehoda v feromagnetno fazo, zato je tudi vpliv 

feromagnetnih interakcij manjši. To lahko preverimo tako, da narišemo odvisnost efektivnega 

magnetnega momenta manganovih ionov od temperature. Iz enačbe (34) izrazimo molarno 

Curiejevo konstanto in jo vstavimo v enačbo za efektivni magnetni moment (33), pri čemer 
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smo uporabili s prilagajanjem Curie-Weissove funkcije določen parameter, medtem ko    

lahko zanemarimo. Iz slike 8 vidimo, da se efektivni magnetni moment zmanjšuje z višanjem 

temperature proti vrednostim za      ione iz literature (tabela 4). To pomeni, da v vzorcu 

prevladujejo      ioni, kar je v skladu z literaturo [4]. 

 

  21,5 K  

0  8 36,4 10 m /mol   

mC  5 35,73 10  m K/mol  

 

Tabela 3. Vrednosti parametrov Curie-Weissovega zakona dobljene s prilagajanjem 

odvisnosti podane v en. (35) meritvam susceptibilnosti v konstantnem magnetnem polju v 

odvisnosti od temperature pri temperaturah višjih od 75 K. 

 

 
 

Slika 6. Molarna susceptibilnost (  ) v odvisnosti od temperature (T) pri tipu meritev ZFC-

FC. Modre točke označujejo susceptibilnost pri segrevanju po tem, ko smo najprej ohladili 

vzorec pri izklopljenem polju (ZFC). Rdeče točke predstavljajo meritve, ko smo vzorec 

ohlajali pri konstantnem polju 398  -1Am  (FC). a) Meritve na celotnem temperaturnem 

območju. Izrazit je razcep krivulj pri temperaturi manjši od temperature zamrznitve spinov 

(   29,0 K). b) Krivulji se razcepita že pri višji temperaturi (4  K) od temperature 

zamrznitve spinov, ki je določena z vrhom v susceptibilnosti. 

 

Manganov ion 
Bμ

ef
 

2Mn   5,9 
3Mn   5,0 
4Mn   4,0 

 

Tabela 4. Izmerjeni magnetni momenti manganovih ionov pri visokih temperaturah, pri 

katerih so interakcije med magnetnimi momenti zanemarljive v primerjavi s termično energijo 

[9]. 
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Slika 7. Molarna susceptibilnost (  ) v odvisnosti od temperature (T) pri       . Pri teh 

temperaturah so interakcije med magnetnimi momenti majhne v primerjavi s termičnimi 

fluktuacijami. Črne točke predstavljajo meritve, rdeča krivulja pa prilagojen Curie-Weissov 

zakon (35) meritvam. Vrednosti prilagojenih parametrov so podane v tabeli 4. 

 

 
Slika 8. Efektivni magnetni moment (      ) v odvisnosti od temperature (T). Vidimo, da 

izmerjen efektivni moment pada z višanjem temperature, kar nakazuje na manj feromagnetnih 

interakcij. Efektivni moment z višanjem temperature pada proti teoretični vrednosti 

efektivnega momenta za 3Mn   ione, kar pomeni, da ti prevladujejo v vzorcu. 
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4.3 MERITVE MAGNETIZACIJE 

Merili smo tudi magnetizacijo vzorca v odvisnosti od zunanjega magnetnega polja v razponu 

od -5 T do 5 T pri štirih različnih temperaturah 5 K, 27  K, 31K in 298 K. Najprej smo polje 

povečevali do 5 T nato zmanjševali do -5 T in nato spet povečevali do 5 T ter na koncu 

zmanjšali polje nazaj na 0 T, vse pri konstantni temperaturi. Pri nizkih temperaturah se pojavi 

histereza, ki je značilna za feromagnetne materiale, medtem ko je pri temperaturi 298 K 

odvisnost popolnoma linearna (slika 9). Opazimo tudi, da je magnetizacija pri 298 K precej 

manjša od magnetizacije pri nižjih temperaturah, kar je posledica večjih termičnih fluktuacij, 

ki povzročijo, da zunanje polje težje poravna magnetne momente. Takšen rezultat smo lahko 

pričakovali glede na Curiejev zakon (32). Histereza je lepše vidna na sliki 10. 

 
Slika 9. Molarna magnetizacija vzorca (  ) v odvisnosti od jakosti magnetnega polja (H) za 

štiri različne temperature: Zelene točke predstavljajo meritve pri 29  K, modre pri  1 K, rdeče 

pri 27 K in črne pri 5 K. Pri temperaturi 298  K je lepo vidna linearna odvisnost, medtem ko 

pri ostalih nižjih temperaturah ta odvisnost ni več linearna. Pri temperaturi 5 K, že na tej skali 

opazimo histerezno obnašanje. 

4.4 MERITVE SUSCEPTIBILNOSTI V IZMENIČNEM POLJU 

Izmerili smo tudi susceptibilnost vzorca v odvisnosti od temperature v izmeničnem 

magnetnem polju z amplitudo  9  Am-1 pri štirih različnih frekvencah magnetnega polja:  

1 Hz, 10Hz, 100 Hz in 1000 Hz. Glede na rezultate ZFC-FC meritve smo omejili temperaturo, 

pri kateri smo merili magnetizacijo, tako da smo zajeli del, ki nas zanima (okolica   ) in tako 

skrajšali čas meritev. 

 

Iz slike 11 je razvidno, da se vrh magnetizacije z večanjem frekvence seli k višjim 

temperaturam, kar je skladno z meritvami, ki so jih opravili že drugi [3]. Izračunamo faktor 

spremembe    s frekvenco zunanjega magnetnega polja glede na najnižjo    (en. (41)). 

Izračunanim vrednostim smo prilagajali premico (slika 12) in izračunali vrednost parametra 

              , kar se v okviru napake ujema z meritvami iz literature za kanonična 

spinska stekla CuMn, AuMn, AgMn in AuFe. Z izračunom (   ) koeficienta lahko ločimo 
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med spinskimi stekli in drugimi magnetnimi sistemi, kot so na primer superparamagneti, ki 

imajo koeficient (   ) za dva velikostna razreda večji [3]. 

 

Spreminjanju    s spremembo frekvence zunanjega magnetnega polja prilagajamo Néelov 

model (en. (42)) in Vogel-Fulcherjev model (en. (43), (slika 13)). Ker Néelov model ne 

predvideva interakcij med gručami, slabo opiše dogajanje v spinskih steklih. Ko pa vključimo 

interakcije med gručami manganovih ionov, kar opišemo s Vogel-Fulcherjevim modelom, je 

ujemanje zelo dobro. Parametri   ,    in   , ki jih določimo s prilagajanjem Vogel-

Fulcherjevega modela meritvam, so podani v tabeli 5. Vrednost parametra    nakazuje na 

relativno močne interakcije med gručami manganovih ionov v vzorcu glede na temperaturo 

zamrznitve. Interakcije med magnetnimi nečistočami so pričakovane, saj je značilnost 

spinskih stekel kooperativna zamrznitev spinov [3]. V literaturi [3] smo poiskali vrednosti za 

parametre, ki so bili določeni za vzorec z nekoliko manjšim deležem manganovih ionov 

(4,6%) v primerjavi z našim vzorcem (6%):     26,9 K ,     11,  K in    1,6  10  Hz. 
Vrednosti parametrov iz literature so primerljive z vrednostmi parametrov, ki smo jih določili 

za naš vzorec (tabela 5). 

 

 
 

Slika 10. Molarna magnetizacija vzorca (  ) v odvisnosti od jakosti magnetnega polja (H) 

pri temperaturi 5 K. Vidna je histereza, ki je precej ozka. Z rdečimi točkami so označene 

meritve od 0 T do 5 T (t.i. deviška krivulja), z modrimi točkami so označene meritve od 5 T 

do -5 T, s črnimi od -5 T do 5 T in zelenimi od 5 T do 0 T. a) Celotno območje merjenja.  

b) Del meritev pri majhnem magnetnem polju, kjer je histereza bolje vidna. 

 

0  89,4 10  Hz  

aE  13,7 K  

0T  29,0 K  

 

Tabela 5. Vrednosti parametrov   ,    in   , ki jih dobimo s prilagajanjem Vogel-

Fulcherjevega modela meritvam. 
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Slika 11. Molarna susceptibilnost vzorca (  )  v odvisnosti od temperature (T) v izmeničnem 

magnetnem polju za štiri različne frekvence magnetnega polja. Z modro so označene meritve 

susceptibilnosti pri frekvenci vzbujanja 1 Hz, z zeleno pri frekvenci 10 Hz, z rdečo pri 

frekvenci 100 Hz in črno pri frekvenci 1000 Hz. Vrh susceptibilnosti se z višanjem frekvence, 

skladno s pričakovanji, seli k višjim temperaturam [3]. 

 
Slika 12. Relativna sprememba temperature zamrznitve glede na najnižjo temperaturo 

zamrznitve (      ) v odvisnosti od spremembe logaritma frekvence zunanjega magnetnega 

polja (        ). Izračunanim vrednostim smo prilagajali premico in ocenili napako ter tako 

določili vrednost parametra               . 
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Slika 13. Frekvenca zunanjega magnetnega polja ( ) v odvisnosti od temperature zamrznitve 

(  ) s prilagojenim Néelovim modelom (črna krivulja) in Vogel-Fulcherjevim modelom 

(rdeča krivulja).  

5 ZAKLJUČEK 

V diplomskem seminarju smo obravnavali kanonična spinska stekla. Za spinska stekla je 

značilno, da se pri nizkih temperaturah pojavi magnetno stanje brez reda dolgega dosega, ki 

ima največjo susceptibilnost pri temperaturi zamrznitve   . V zadnjih štiridesetih letih so 

potekale intenzivne raziskave lastnosti spinskih stekel, kljub temu pa dogajanje v spinskih 

steklih še ni popolnoma pojasnjeno [3]. V diplomskem seminarju smo raziskali magnetne 

lastnosti Cu94Mn6 in jih primerjali z lastnostmi CuMn z manjšim deležem mangana [3,4]. 

 

Iz meritev susceptibilnost vzorca v majhnem konstantnem magnetnem polju z jakostjo 

 9  Am-1 smo določili temperaturo zamrznitve spinov (slika 6a)). Opazili smo, da je 

pomembno, ali vzorec najprej ohladimo brez magnetnega polja in ga nato segrevamo v 

magnetnem polju (ZFC – zero field cooled) ali pa ga ohlajamo v magnetnem polju (FC – field 

cooled). Temperatura zamrznitve je temperatura, pri kateri je susceptibilnost največja in je v 

našem primeru 29,0 K. Opazili smo tudi, da se meritve ZFC in FC začnejo razlikovati pri 

nekoliko višji temperaturi, kot je   , in sicer pri 43 K (slika 6b)). Določili smo tudi efektivni 

magnetni moment manganovih ionov, ki so nosilci magnetnih lastnosti v vzorcu, tako da smo 

ZFC-FC meritvam prilagajali Curie-Weissov zakon (slika 7) in določili molarno Curiejevo 

konstanto ter Curie-Weissovo temperaturo, ki nam pove, da so med magnetnimi momenti v 

vzorcu feromagnetne interakcije (tabela 3). Izračunali smo tudi, kako se efektivni magnetni 

moment spreminja s temperaturo (slika 8) in ugotovili, da pada z višanjem temperature, proti 

vrednosti za      ione [9], kar pomeni, da v našem vzorcu prevladujejo     , kar so potrdili 

že Nagata in sod. za vzorce CuMn z manjšim deležem manganovih ionov v vzorcu [4]. 

 

Vrednost Curie-Weissove temperature   21,5 K (tabela 3) nakazuje na feromagnetne 

interakcije v vzorcu, zato smo se odločili izmeriti magnetizacijo vzorca v magnetnem polju z 
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gostoto do 5 T pri štirih različnih temperaturah (slika 9). Pri temperaturi 298 K opazimo, da je 

odvisnost povsem linearna, medtem ko pri temperaturah 31 K, 27 K in 5 K to ne velja. Izkaže 

se, da se pri nižjih temperaturah pojavi histereza, ki je najbolj izrazita pri temperaturi 5 K 

(slika 10), kar potrjuje feromagnetne interakcije med magnetnimi momenti pri nizkih 

temperaturah. 

 

Susceptibilnost smo izmerili še v izmeničnem magnetnem polju z amplitudo jakosti 

 9  Am-1, pri štirih različnih frekvencah magnetnega polja: 1 Hz, 10 Hz, 100 Hz in 1000 Hz. 

Opazimo, da se vrh v susceptibilnosti seli k višjim temperaturam z višanjem frekvence 

magnetnega polja. Izračunali smo faktor    , ki pove, koliko se s spremembo frekvence 

spremeni temperatura zamrznitve. Dobljena vrednost                je tipične 

velikosti za kanonična spinska stekla in se bistveno razlikuje od vrednosti za 

superparamagnete, kjer je ta faktor večji za dva velikostna reda [3]. Kako se spreminja 

temperatura zamrznitve s frekvenco, smo opisali z empiričnim Vogel-Fulcherjevim modelom 

(slika 13) in določili vrednost parametra    29,0 K, ki je merilo za interakcije med gručami 

magnetnih nečistoč v vzorcu (tabela 5). Vrednost parametra je primerljiva s temperaturo 

zamrznitve, kar nakazuje na močne interakcije med gručami magnetnih nečistoč. Rezultat je 

pričakovan glede na rezultat ZFC-FC meritev in meritve magnetizacije, s katerimi smo 

potrdili feromagnetne interakcije v vzorcu. 

 

Z analizo magnetnih lastnosti Cu94Mn6 smo določili nekoliko višjo temperaturo zamrznitve v 

primerjavi z vzorci z nižjim deležem mangana. Takšen rezultat smo tudi pričakovali zaradi 

pogostejših interakcij med manganovimi ioni. Tudi meritve v velikem magnetnem polju in 

lastnosti vzorca v izmeničnem polju so potrdile interakcije med manganovimi ioni. Smiselno 

bi bilo izmeriti efektivni magnetni moment še pri višjih temperaturah in preveriti, če se res 

ujema z vrednostmi za      ione. Raziskali bi lahko tudi, kako je temperatura zamrznitve 

spinov odvisna od deleža manganovih ionov in pri katerem deležu postanejo interakcije med 

manganovimi ioni zanemarljive. 
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